


Μ Ε Λ Ε Τ Α I 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ 
ΚΑΙ ΤΙΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΕΝ ΤΩ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩ ΚΡΑΤΕΙ 

μς') Ρνονίηαΐα ΜββοΙΙιίηίβ. ΕρΜ-βρεά ΟαηιαίΗοζ. 
ΡΓονίηοϊα ΝΡ.οιηβάίβ. Ερί§ϊ:βρύ§ ΡΐΙΙαηιηι βΐ ΡίΐΗοη, 

Έγκαταλείποντες τάς παρυφάς του Αίμου και τάς θρακικάς πόλεις1, 
διαπεραιοΰμεθα εις την μικρασιατικήν ακτήν. Αι πρώται διοικητικά! περι- 
φέρειαι, τάς οποίας θά συναντήσου μεν, είναι τό θέμα. Μεσοθυνμας, ή επίσκε¬ 

ψή Δαμαιρΰος, τό θέμα Νικομήδειας και ή επίσκεψις Πυλών καί Πυθίων. 
Θά έξετάσωμεν αύτάς, την μίαν παραλληλίας προς την άλλην, διότι άπασαι 
προήλθον έκ τής διασπάσεως του παλαιού θέματος των Όπτιμάτων, τό όποιον, 
μολονότι δεν έξέλιπε παντελώς, φέρεται ενίοτε κα! ώς «Βιθυνών και Παφλα- 
γόνων επαρχία» 2 3. 

Τής Μεσοθυνίας ώς ιδιαιτέρας διοικητικής περιφερείας δεν υπάρχει, 
καθ’ δσον τουλάχιστον γνωρίζομεν, παλαιοτέρα μνεία. Επιφυλασσόμενοι νά 
έκθεσωμεν εν καιρφ τάς μετά τό έτος 1204 τΰχας της, σημειώνομεν ενταύθα 
οτι ή χώρα αυτή απετέλει τό μέσον τμήμα τής παλαιάς Θυνίας, τής αρκτικής 
δηλαδή Βιθυνίας8, είχε δέ, κατά τον Καντακουζηνόν, πολλάς δυσχωρίας και 
«οχυρότητας αυτοφυείς» 4 * * *, 

Η επίσκεψις Δαματρυος περιελάμβανε την ομώνυμον πόλιν, ένθα ύπήρ- 
χον παλαιότερον αυτοκρατορικά ανάκτορα, και τό όρος έπι του βορείου τμή¬ 

ματος της Βιθυνίας, τό νεΰον προς τήν Κωνσταντινοΰπολιν\ οΰχ! μακράν 
τής Χαλκηδονος. Επι τοΰ ορούς τουτου ειχον ίδρυθή δυο μοναστήρια, τό 

1 Βλ. τής μετά χεΐρας Έπετηρίδος, τόμ. ΙΖ' (1941), σελ. 208-274, καί ΙΗ' 
(1948), σελ. 42-62. 

2 X ίο ν ι άτη ς, σελ. 25. 

3 Τίΐΐσΐ, 3γιιι1>ο1ίε οηίίοεε, Λ', σελ. 85 - 88. 

4 Κοντά κουζηνός, τόμ. Α', σελ. 342. 

3 Ο 1> 6 γ & ιιιη ιη 6 γ, ΠαιηπίΓ^δ, έν ΡαιιΙγ - \νΪ35θ\να, Κ.Ε, τόμ. Δ', στ. 2053. 

Τα χωρία των Βυζαντινών συγγραφέων παρά Τ & ί 6 1. Αυτόθι, σελ. 88-90. Πρβλ. Γ. 
Γ ε ω ρ γ ι ά δ ο υ - Ά ρ ν ά κ η, Οϊ πρώτοι Όθωμανοί (Άθήναι, 1947), σελ. 144 - 345 
καί σημ. 40. 



4 Διον, 3Α. Ζακυθηνοΰ 

του Άγιου Αυξεντίου 1 2 και τά Σπείρα, χτίσμα του Σαρακηνοΰ έξοομότου καί 
ευνοούμενου τοΰ Λέοντος του Σοφοΰ πατρικίου του Σαμωνά δ. Εις την κορυ¬ 

φήν του κατέληγεν ό Φάρος, ό οποίος διά φρυκτωριών έσήμαινεν εις την 
πρεοτεΰουσαν την έφοδον των αντιπάλωνα. 

Ή επαρχία Νικομήδειας, προιτευοΰσης τοΰ θέματος Όπτιμάτοιν, περι- 

ελάμβανε τό υπόλοιπον προς νότον τμήμα τοΰ θέματος τοΰτου, οριζόμενου 
πιθανώτατα υπό τοΰ Σαγγαρίου4, ό όποιος πάντως κατέλειπε την Νίκαιαν 
εις τό όμορον θέμα τοΰ Όψικίου. Επαρχίαν Νικομήδειας μνημονεύει ό Νι¬ 

κήτας ό Χωνιάτης5, εις τινα δέ Γεώργιον, κομμερκιάριον τής πόλειος, άνα- 

φέρεται μολυβδόβουλ?ων τοΰ Η' - Θ' αίώνος6 *. 

Κέντρον τής επισχέψεως Πυλών καί Πυθίων άπετέλουν τά δυο ομώνυμα 
πολίσματα τής Βιθυνίας. Αί Πυλαι εκειντο επί τής ακτής, προς δυσμάς τοΰ 
Άστακηνοΰ κόλπου, μεταξύ Ποσειδίου καί Έλενοπόλεως % έχρησιμοποιοΰντο 
δέ συνήθως ώς τόπος άποβιβάσειος τοΰ αύτοκράτορος, οσάκις οΰτος έπεχείρει 
ταξείδιον εις τήν Μικράν "Ασίαν8. Εις την βιθυνικήν ταΰτην πόλιν, άνή- 

κουσαν παλαιότερον εις τό θέμα Όπτιμάτων9 10, ύπήρχον θέρμαι καί «βασί- 

λειοι δόμοι» ,0. 

μζ') Ρνουιηα,α ΟρήΙώι βί Εηρβη οηηι βρίβΚβρη Εοραάίιι βί ΛροΙΙοηίαάβ. 

Προς δυσμάς τής επαρχίας Νικομήδειας εκειτο τό θέμα Όψικίου καί 

Αιγαίου μετά τής έπισκέψεως Λοπαδίου καί Άπολλωνιάδος. 

Τά κατά τήν ΐδρυσιν τοΰ θέματος Όψικίου δεν έχουν έπαρκώς διευκρι- 

1 Θεοφάνης, Α', σελ. 436 -437. 

2 Σ. Β. Κουγέα, Ινώδιξ τοΰ πατρικίου Σαμοινά, Βγζ. - Νειΐ£Τ. 43.1ιι-Μίε1ιβΓ, 
τόμ. 5 (1926), σελ. 203. 

3 Βλ. I,. Βτέΐιϊει·, Εεε Ιηδίίΐαΐΐοιίδ άε ΓΕυιρίτε Ιτγζ&ηίάη, (Παρίσιοι, 
1949), σελ. 332. 

4 Τούτο δυνάμεθο, νά συναγάγωμεν έκ της παρά τφ Πορφυρογέννητος, τόμ. Γ', 

σελ. 27, άπαριθμήσεως των πόλεων τοΰ θέματος Όπτιμάτων. 
6 Χωνιάτης, σελ. 23. 
8 Ο. 8ο1ι1ιιπιΰ6Γ£6Γ, 8ΐ£ΐ11θ£Γίΐρ1π6 άβ ΓΕιυρΪΓβ Βγζ&ηΐίπ, σελ. 246. 

1 \λΓ. Μ. Κ. ο ηι δ & υ, ΤΙιε Ηΐδίοπε&1 Οβο§Γ3ρΙιγ οί Αδίπ Μϊιιογ, (Λονδΐνον, 
1890), σελ. 187. 

8 Πορφυρογέννητος, τόμ. Α', σελ. 474. 
8 Τοΰτο προκύπτει έκ τοΰ ανωτέρω σημειωθέντος χωρίου τοΰ Πορφυρογέννητου, 

όπου λέγεται ότι ό αύτοκράτωρ κελεύει «τον δομέστικον των Όπτιμάταιν, ΐνα κάκεΐ- 

νος ευρεθή μετά πάντων των Όπτιμάτων εϊς Πύλας...». 

10 Μ ι χ α ή λ Ά τ τ α λ ε ι ά τ η ς, σελ. 144, Τ ά ί ε 1, ’Ένθ’ άνωτ., σελ. 91 - 92. 

Περί της διοικητικής διαιρέσεως έν τώ Βυξαντινφ κράτει ό 

νηθή *. *Ως αυτό τό όνομα δηλοΐ, τό όψίκιον (οβδθηιιίιιηι) ήτο άρχικώς 
σώμα τής ακολουθίας τοΰ αύτοκράτορος3. Ή παλαιοτέρα πιθανή μνεία τοΰ 
σώματος τοΰτου φέρεται κατά τό έτος 626 8' πάντως εις τήν Τ' οίκουμενικήν 
Σύνοδον παρέστη ό «κόμης τοΰ βασιλικού όψικίου», εις δέ τήν επιστολήν 

Ιουστινιανού τοΰ Β' (687) μνημονεύεται τό Ιπιροπαίε Οθδοαιπιιπι4. 

Πιστεύεται συνήθως ότι τό τάγμα τών Όψικιάνων, έγκατασταθέν εις 

τήν βορείαν ακτήν τής Μικράς Ασίας, έδωκε τό όνομά του εις τήν χώραν 
ήδη προ τοΰ έτους 688. Τότε πράγματι ό Θεοφάνης όμιλεΐ περί τής εκστρα¬ 

τείας τοΰ Ίουστινιανοΰ τοΰ Β' εναντίον τών Σλάβων, πλήθη τών όποιων 
παραλαβών «εις τά τοΰ Όψικίου διά τής Άβΰδου περάσας κατέστησε μέρη»6. 

Λησμονειται όμως ότι ο χρονογράφος, συντάσσων το εργον του κατα τας 
άρχάς τοΰ Θ' αίώνος, ήτο δυνατόν νά χρησιμοποίηση τον όρον κατ’ αναχρο¬ 

νισμόν. Τήν άποψιν ταΰτην ενισχύει ή παρατήρησις ότι επί μολυβδοβοΰλλου 
τοΰ έτους 694 - 695 ή διοικητική περιφέρεια φέρεται υπό τό παλαιόν όνομα 
«Βιθυνών επαρχία» 6. Επομένως ή έγκατάστασις τοΰ όψικίου είς τήν Μικράν 
5Ασίαν ή τουλάχιστον ή έπέκτασις τοΰ ονόματος του είς τήν περιφέρειαν 
πρέπει νά τεθή είς τά τελευταία έτη τοΰ Ζ' ή τά πρώτα τοΰ Η' αίώνος. 

Κατά τούς χρόνους τής ίδρΰσεώς του τό θέμα Όψικίου συνώρευε προς 
άνατολάς μέ τό θέμα τών Άρμενιακών καί προς νότον μέ τά θέματα τών 
Ανατολικών καί τών Θρακησίων, άφ’ ότου όμως ίδρΰθησαν αί περιφέρειαι 
Βουκελλαριοιν καί Όπτιμάτων, ή έκτασίς του περιωρίσθη. Κατά τά μέσα τοΰ 
Ι' αίώνος έξετείνετο κατά μήκος τής ακτής τής Προποντίδος καί τοΰ Ελλη¬ 

σπόντου από τοΰ επί τοΰ Άστακηνοΰ κόλπου ακρωτηρίου Δασκυλίου μέχρι 

1 Ί. Κουλακόφσκη, Παρατηρήσεις περί τοΰ ονόματος καί τής ιστορίας 
τοΰ θέματος Όψικίου (ρίοσσ.), νϊζ. ντεπιειιηΐΐί, τόμ. 11 (1904), σελ. 49-62. 

2 Πορφυρογέννητος, τόμ. Γ', σελ. 24. 

3 Ε· 8 ί εΐιι, δίιιάΐεη ζιιτ Οεβείιΐεΐιΐε άεδ 6γζ. Κείεΐιεδ νοτηεΐιηιΐίοΐι ιιηίετ 
άεη Καίδει-η ΙιίδΗηίαη II «ηά Τΐΰεπιΐδ ΟοηδίαηΗηιΐδ (δίηΠ^Γί;, 1919), σελ. 131. 

4 Μα ηδΐ, 83,0Γοηιηι εοηοίΐϊοπιιη ηον& εί αηιρ1ΐδδΐιη3 Οοΐΐεείίο, τόμ. ΙΑ', 

στ. 737. 
5 Θεοφάνης, τόμ. Α', σελ. 364. 

6 Προσφυώς ό κ. Στ. Κυριακίδης, Βυξαντιναι Μελέται, σελ. 384, εχρη- 

σιμοποΐησε τήν μαρτυρίαν τοΰ περίφημου περί Σλάβων τής Βιθυνίας μολυβδοβούλ- 

λου ώς ίεπηΐηυιη ροδί ςμιεηι διά τήν ΐδρυσιν τοΰ θέματος, έδέχθη όμως ώς προς 
τήν χρονολογίαν τήν γνώμην τοΰ Ραηίεΐιβη&ο, ό όποιος έπίστευσεν ότι τό μνημεΐον 
ανήκει είς τό έτος 650. νΗδη όμως ό Κουλακόφσκη προέτεινε τήν χρονολογίαν 
709/710, ό δέ Ο. Οδΐτο εοι-δ^Υ, ΟεδεΜοΙιίε <3εδ 1ιγζ. 8ί33ΐ;θ3, σελ. 85, σημ. 

3, εύστοχώτερον τό έτος 694/695. Προς τήν παλαιοτέραν γνώμην τοΰ Ρ&πίοΐιβηΐίο 
συνετάχθη τελευταίως, άνευ επαρκών λόγων, ό Ρ. Ο Ηα Γ&ηί δ, Τΐιβ δίανϊο Εΐε- 

ιηεηί ίη Βγζ£αιΠηε Αδΐα Μίηοτ ίη Πιε ίΙιίΓί,εεηΠι ΟεηΙιιι·γ, Βγζ3.ηϋοη, τόμ. 

18, σελ. 70, σημ. 2. 



6 Διον. Ά. Ζακυθηνοϋ 

τής Άβΰδου, είς δέ τό εσωτερικόν έφθανε μέχρι και αυτοί τοΰ Κοχυαίου1. 

Πότε τό θέμα Αιγαίου συνήφθη προς τό τοΰ Όψικίου δεν είναι ακριβώς 
γνωστόν. Τφ 1162 άναφέρεται τό τελευταίον μόνον2. Ό "Ακροπολίτης πρώ¬ 

τος, ομίλων περί τής λατινικής κατακτήσεως, λέγει ότι «τό τε γάρ απαν θέμα 
Όψικίου καί Αιγαίου καί αυτό δή τό Άτραμΰττιον των "Ιταλών έγεγόνει» 3. 

"Άλλην μνείαν τοΰ ηνωμένου τοΰτου θέματος δεν γνωρίζομεν. 

Εντός τών ορίων αΰτοΰ αναφέρεται ιδιαιτέρως ή έπίσκεψις Λοπαδίου 
καί Άπολλωνιάδος. Άμφότεραι αί πόλεις αΰται εκειντο παρά την Άπολλω- 

νιάτιν λίμνην. Τό Αοπάδιον (σημ. ϋΙιιΒαά) μνημονεύεται κυρίως από τών 
χρόνων τών Κομνηνών, φέρεται δέ άνοικοδομηθέν υπό τοΰ Τωάννου τοΰ Β' 
(1118 -1143)4. Την ιδιαιτέραν σημασίαν του ώφειλεν εις την παρ" αυτό 
γέφυραν τοΰ 'Ρυνδακοΰ ποταμού6. Οί Λατίνοι τής κατακτήσεως έγνώρισαν τό 
Αοπάδιον, ώς καί την Άπο?^λωνιάδα, αναγράφουν δέ τάς πόλεις υπό τά 
παρεφθαρμένα ονόματα Ινίιρ&ίτβ και ΡιιΠπ&οΙι6. Ό 3<:1ι1ιιιπί)0ΐ'§·0Γ έδημο- 

σίευσε μολυβδόβουλλον τοΰ Η'-Θ' αΐώνος άνήκον εις τινα Έπιφάνιον, βασι¬ 

λικόν κουβικουλάριον καί ξενοδόχον «τοΰ Λουπαδίου»7. Ή Απολλωνίας ή 
"Απολλωνία (σημ. Αόοΐίοηΐ) έκειτο επί τής ανατολικής όχθης.τής λίμνης, 

προς δυσμάς τής Προΰσης, επί βραχώδους χερσονήσου. Ό Στράβων ώνό- 

μαζεν αυτήν Απολλωνίαν επί 'Ρυνδάκφ, εκ τοΰ ποταμού, δ οποίος χύνεται εις 
την λίμνην. Ή επισκοπή Άπολλοννιάδος, φερομένη υπό τό όνομα Θεοτοκία 
ή Θεοτοκιανή εις τάς συνόδους τοΰ 680 καί 692 καί μεταγενεστέρους, 

ΰπήγετο υπό τήν μητρόπολιν Νικομήδειας8. 

μη') Ρνονίηοία ΑοΗβναιι. 

Τό θέμα Άχυράους δέν είναι άλλοθεν γνωστόν, οΰδεμία δέ υπάρχει 
πληροφορία περί τής έκτάσεώς του. Έντΰπωσιν πάντως προξενεί ή απουσία 
τοΰ σπουδαιοτάτου θέματος τών Θρακησίων, τό οποίον, ως θά λεχθή έν τφ 

1 Πορφυρογέννητος, τόμ. Γ', σελ. 24 - 26. 

2 Τ. Σακκελίωνος, ΙΙατμιακή Βιβλιοθήκη, σελ. 160. 

3 Ά κ ρ ο π ο λ ί τ η ς, τόμ. Α', σελ. 11, έκδ. Ηβΐδεηθετ#. 

4 Τ&ίεΐ, δγηιδοΐεε οπίίοεε, Α', σελ. 95. 

6 \ν. Μ. Κ. ά ηι δ 9. γ, νΕνθ* άνωτ., σελ. 160. 

0 νΐΠεΙιατάοιτίη, παρ. 320, 841 εκδ. Ρεπά, τόμ. Β', σελ. 129, 151. 

7 Ο. δοΐι Ιτι ηι ό ε τ §:βΓ, 8ΐ£ΐ11θ£Γ&ρ1)ίο, σελ. 246. 

8 5Α. Μ ε σ ι τ ί δ ο υ - Β. Δεληγιάννη, Ή Απολλωνίας, Μικρασιατικά Χρο¬ 

νικά, τόμ. 3 (1940), σελ. 420-442. ΙΙρβλ. \¥. Μ. Κ&ηΐδ&γ, Ένθ’ άνωτ., 
σ?λ. 181, 

ΓΙερι τής διοικητικής διαιρέσεως έν τφ Βυζαντινοί κράτει Ί 

οϊκείφ τόπορ, έξηκολοΰθησεν υφιστάμενον και μετά τό 1204. £Η παρατήρησις 
αυτή, συνδυαζομένη μέ τήν καθ’ δ'λου διάρθρωσιν τών διοικητικών περιφε¬ 

ρειών, ώς εμφανίζει αΰτάς τό χρυσόβουλλον τοΰ 1198, οδηγεί εις τό συμπέ¬ 

ρασμα οτι ή επαρχία Άχυράους περιέλαβε τό βόρειον τμήμα τοΰ διασπα- 

σθέντος θέματος τών Θρακησίων. 

Τής Άχυράους ή ακριβής θέσις αμφισβητείται. Τό τοπωνύμιον φέρεται 
καί υπό τους τΰπους Άχειραώ καί Οχνρα, πιστεύεται δε ότι οι ορθοί τύποι 
θά ήσαν Άχυραω ή Άχνραι \ Ό ΎζϊεΙ σημειώνει άορίστως οτι ή πόλις 
έγειτνίαζε προς τήν Πέργαμον καί τό Αοπάδιον2. Κατά τον Κ.αΐϊΐ53.γ, Αχυ- 

ράους είναι ή τό βυζαντινόν όνομα τής αρχαίας πόλεως Άδριανοΰ Θήραι ή 
γειτονικόν φρουριον, τό οποίον άντικατέστησεν εκείνην. "Έκειτο, κατά τον 
άγγλον γεωγράφον, επί τής μεγάλης όδοΰ, ή οποία ωρμάτο εκ Μελιτουπό- 

λεως καί διήρχετο διά τών κοιλάδων τοΰ "Ερμου καί τοΰ Καικου, οπού το 
σημερινόν Β&Η-Κεδπ 5. Ό IV. Τοπι&δοΙιεΡ προσήγαγε περαιτέρω διευκρι- 

νήσεις, καθορίσας, επί τή βάσει τοΰ δρομολογίου τής δευτέρας καί τής 
τρίτης σταυροφορίας, ότι εις τήν "Αχυράους συνηντώντο δυο οδοί: ή μία 
ώδήγει προς τάς πόλεις τής ακτής τής δυτικής Μικράς "Ασίας* ή δεύτερα 
έφερε προς τήν Φιλαδέλφειαν, άπέχουσαν πορείαν οκτώ ημερών. Κατά τά 
άλλα δέχεται τον ταΰτισμόν προς τάς Άδριανοΰ Θήρας καί τό σημερινόν 
ΒαΙί-ΚεδΠ 4. Χωρίς νά προτείνη ιδίαν λυσιν, ό Μηλιαράκης αναζητεί δυτι- 

κάττερον τήν πόλιν5. 

"Οτι ή "Αχυράους, ή Άχυρώνυμος πόλις, όπως τήν ονομάζει παίζων ό 
πατριάρχης Γερμανός ό Β' (1222 - 1240), δ οποίος διήλθεν έτη τινά εις τήν 
γειτονικήν μονήν τοΰ Αγίου Γεωργίου τοΰ Πανευμορφου, πρεπει να ταυτι- 

σθή μέ τάς παλαιάς Άδριανοΰ Θήρας δεικνύει κυρίως ή εκκλησιαστική τοΰ 
πολίσματος ιστορία6. Πολυτίμους όμως γεωγραφικός ενδείξεις δΰναται νά 
παράσχη χωρίον τοΰ Γεοιργίου Άκροπολίτου, άναφερομενον εις την έν έτει 
1212 συναφθεΐσαν συνθήκην μεταξύ τοΰ Θεοδώρου τοΰ Λασκάρεως καί τοΰ 

1 Κ. 5Α μαντού, Παρατηρήσεις τινές είς τήν μεσαιωνικήν Γεωγραφίαν,Έπετ. 

Εταιρείας Βυζ. Σπουδών, τόμ. 1 (1924), σελ. 49 - 50. Γ. Γ ε ω ρ γ ι ά δ ο υ - Ά ρ ν ά- 

κη, "Ενθ5 άνωτ., σελ. 72, σημ. 4. 

2 Ταίεΐ, Ένθ’ άνωτ., σελ. 97. 

3 \ν. Μ. Κ»ιη8Εγ, Ένθ’ άνωτ,, σελ. 156. 
* \ν. ΤοηΐΕ5θ1ΐ6ΐ£, Ζυτ ΗίεΐοΗδοΗβη Τοροβφαρίιίβ νοη Κίβίη&δί&η ΐιη 

ΜΐΐΙεΙαΙίβΓ, βΐίζτιιίβδθεποΜε άοτ Ρΐιίΐοδ. - Ηϊδί, 01Ε336 άετ Ιω,ϊδεΓ. Αΐιαάθηιίε 
άβΓ ΐνϊδδεηδοΐι&ίΐεη, τόμ. 124, Αόΐχ. 8 (Βιέννη, 1891), σελ. 91,95-96. 

5 Ά. Μηλιαράκη, 0Ιστορία τοΰ Βασιλείου τής Νίκαιας καί τοΰ Δεσποτάτου 

τής Ηπείρου, (Άθήναι, 1898), σελ. 604, σημ. 2. 
β Σ π. Λ αγοπάτ η, Γερμανός ό Β' πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - Νίκαιας 

(1222-1240), (Τρίπολις, 1913), σελ. 21-22, 
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·« 

Λατίνου αύτοκράτορος της Κωνσταντινουπόλεως Ερρίκου : «και συνεφωνήθη 
τά μεν τοΰ Κιμινα πάντα —ουτω γάρ τό όρος καλείται τό εγγύς της Άχυ- 

ράους τυγχάνον — μετά καί αυτής τής Άχυράους παρά τού των Φράγκων μέ¬ 

ρους δεσπόζεσθαι, τον δέ Κάλαμον—κώμη δέ εστιν ό Κάλαμος, έξ ου τό των 
Νεοκάστρων άρχεται θέμα—μένειν άοικον, τά δέ εντεύθεν παρά τού βασιλέως 
Θεοδώρου δεσπόζεσθαι’ Νεόκαστρα δέ ταύτα ήν καί Κελβιανόν, Χλιαρά τε καί 
Πέργαμος καί τά πλαγίως έγκείμενα Μαγίδιά τε καί Όψίκια» *. Επομένους 
ολόκληρος ή βορείως τού όρους Κιμινα χώρα μετ’ αυτής τής γειτονικής Άχυ- 

ράους παρεχωρείτο εις τον Ερρίκον, ενφ ό Λάσκαρις διετήρει τά Νεόκα¬ 

στρα, τό Καλβιανόν, τά Χλιαρά, την Πέργαμον καί τό Όψίκιον. Μεταξύ των 
δύο επικρατειών ειχεν έγκαταλειφθή άοικος, δίκην ηο ιηειίΓδ Ιαηά, ή κώμη 
τού Καλάμου. Αύτη δέ έκειτο επί τής οδού τής άγούσης έκ τής κοιλάδος τού 
Καΰστρου καί τού "Ερμου προς την Κωνσταντινούπολή, βορείως των Θυα- 

τείρων3, άκριβέστερον παρά τά ερείπια τής αρχαίας Στρατονικείας καί τό 
σημερινόν Βαείι Οείθΐηθο 8. Έκ των γεωγραφικών αναγνωρίσεων εις τό 
χωρίον τού Άκροπολίτου καί εκ τών ιστορικών τής δευτέρας καί τής τρίτης 
σταυροφορίας είναι δυνατόν νά καθορισθή κατά προσέγγισιν ή θέσις τής 
^Αχυράους, ή οποία δεν φαίνεται νά άφίσταται τών υπολογισμών τού 
Καηΐ5αγ. 

μϋ') Ρνονίηοϊα Α ίνωημίί. 

Τό Άδραμύττιον ή Άτραμύττιον 4, πόλις κείμενη εις τον μυχόν τού 
ομωνύμου κόλπου, τον όποιον οίονεί φράσσει ή νήσος Λέσβος, εμφανίζεται 
εις τό ήμέτερον έγγραφον ώς πρωτεύουσα ιδίας διοικητικής περιφερείας. Πα- 

λαιότερον ύπήγετο εις τό θέμα Σάμου καί ήτο μάλιστα πρωτεύουσα τής 
Άτραμυττηνής τούρμας6. Ούδεμία υπάρχει πληροφορία περί τής εκτάσεως 
τού θέματος Άτραμυττίου, τού οποίου άλλωστε ή ύπαρξις δεν είναι άλλοθεν 
γνωστή. Ή πόλις, ύποστάσα μεγάλας καταστροφάς εκ τών τουρκικών επιδρο¬ 

μών καί ερημωθείσα, άνφκοδομήθη καί συνωκίσθη υπό τού Εύμαθίου τού 
Φιλόκαλη κατά τούς χρόνους τού Αλεξίου τού Κομνηνού6. 

1 *Α κ ρ ο π ο λ ί τ η ς, τόμ. Α', σελ. 27 - 28. 

2 \ν. Μ. Κ.3.ιηδ3.γ, *Ένθ·’ άνωτ., σελ. 129-130. 

8 Τοπιαβοΐιβίί, "Ενθ’ άνωτ., σελ. 96. ! 

* Αυτόθι, σελ. 23 - 24. 

6 Πορφυρογέννητος, τόμ. Γ', σελ. 41. 

6 Άννα ή Κομνηνή, ΙΔ', 1, τόμ. Β’, σελ. 224-225, Κβίίί. 

«ί 
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ν') Ρνουίηοΐα ΜΟαβίβ βί ΜβΙαηηάίί. 

Ή σειρά, κατά την οποίαν άπαριθμούνται τά θέματα μετά τό Αδρα- 

μύττιον, είναι τεταραγμένη, διότι ή περιφέρεια Μυλάσης καί Μελανουδίου 
εύρίσκεται νοτίως τών θεμάτων Νεοκάστρων, Φιλαδέλφειας καί Μαιάνδρου, 

τά όποια επιτάσσονται. Άμφότεραι αί πόλεις, καί τά αρχαία Μύλασα καί τό 
μεσαιωνικόν Μελανούδιον, εύρίσκοντο προς την δυτικήν πλευράν τής Καρίας, 

εις την περιοχήν τού παλαιού ναυτικού θέματος τών Κιβυρραιωτών *. Καί τά 
μέν Μύλασα διατηρούν μέχρι τής σήμερον τό παλαιόν των όνομα (Μίΐ&δ)3, η 
ακριβής όμως θέσις τού Μελανουδίου, τού οποίου ή παλαιοτερα μνεία ανά¬ 

γεται εις τό έτος 10733, δεν είναι γνωστή. Ό ιστορικός Γεώργιος Παχυμέ- 

ρης τοποθετεί αυτό παρά τά Δίδυμα τής Μιλήτου 4, την δέ πληροφορίαν ταύ- 

την δέχεται καί ό Σπ. Λάμπρος6, παρά τούς δισταγμούς τού Καιη5αγΒ καί 
την γνώμην ιού Θεοδώρου \νΪ6§;αηά, ό οποίος κλίνει ώπέρ τού ταυτισμού 
μετά τής αρχαίας Μυούντος’. Την άποψιν ταύτην δεν δυνάμεθα νά δεχθώ- 

μεν καί διότι ή Μυούς απείχε πολύ τής Μυλάσης, αλλά καί διότι τό Μελα¬ 

νούδιον ήτο πόλις παραθαλασσία8, νομίζομεν δέ ότι ούδείς υπάρχει λόγος, 

διά νά τεθή υπό άμφισβήτησιν ή μαρτυρία τού Παχυμέρους. Είναι επομέ¬ 

νως πιθανώτατον ότι τό Μελανούδιον εκειτο κατά την νοτίαν ακτήν τής χερ¬ 

σονήσου τής Μιλήτου, τήννεύουσαν προς τον Βαργυλιακόν κόλπον9. 

Δέν γνωρίζομεν πότε ακριβώς ίδρύθη τό θέμα Μυλάσης καί Μελανου¬ 

δίου, φαίνεται πάντως ότι ή ΐδρυσίς του πρέπει νά άναχθή εις τούς χρόνους 
τών τελευταίων Κομνηνών. Διεσώθη σιγίλλιον τού δουκός καί άναγραφέιος 
Μυλάσης καί Μελανουδίου Μιχαήλ τού Ξηρού, παρατιθέμενον επί λέξει εις 
«διαγνωστικόν σημείωμα» τού δουκός τού αυτού θέματος Μιχαήλ τού Δούκα, 

τών χρόνων τού Τσαακίου τού Β' 10, καί φέρον την χρονολογίαν μηνί Άπριλίφ 

1 Πορφυρογέννητος, Αυτόθι, σελ. 36. 

2 \ν. Τοηιαδούού, "Ενθ-’ άνωτ., σελ. 38. 

3 ΜιΜοδΐού καί Μηΐΐβτ, ΑοΪ3. οί Οίρ1οιη3.ί:& Οτίεοα, τόμ. Τ', σελ. 11. 

1 Παχυμέοης, τόμ. Β', σελ. 211. 

5 Σπ. Λάμπρου, Ανέκδοτα έγγραφα τής μονής Ξηροχωραφίου ή Ίεράς, 

Νέος Έλληνομνήμων, τόμ. 11 (1914), σελ. 409 -410,. 

6 \ν. Μ. Κπιιΐ8&γ, ’Ένθ’ άνωτ., σελ. 112. 

1 Παρά Σπ. Λάμπρφ, Αυτόθι, σελ. 409. 

8 Μ ί Μοδιού καί ΜηΠογ, ΑύτόΟι, σελ. 166. 

0 Τήν άπσψιν ταύτην ενισχύει τό ότι έν αναγραφή τών λιμένων, εις τούς όποιους 
τά πλοία τής μονής τής Πάτμου θά είχον τό δικαίωμα νά «ελλιμενίζωνται», τό Με¬ 

λανούδιον άναφέρεται μετά τά Παλάτια (Μίλητον) καί τό 'Ιερόν : Αυτόθι, σελ. 
165- 166. 

10 Κγ. ΟοΙεογ, άριθ. 1633. 
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!νδ. β' έτους ,ς-χλε' Κατά ταϋτα θά ήδύνατό τις εύλόγως νά άποψανθή οτι 
ή διοικητική αΰτη περιφέρεια ύφίστατο ήδη τον "Απρίλιον του 1127. Άτυχώς 
ή χρονολογία του εγγράφου είναι έξόχως ύποπτος, διότι τό έτος 1127 αντι¬ 

στοιχεί προς την πέμπτην καί ούχί προς την δευτέραν ίνδικτιώνα, άφ’ ετέρου 
δέ ό δούξ Μιχαήλ ό Ξηρός δεν είναι άλλοθεν γνωστός 2. Πάσα επομένως από¬ 

πειρα χρονολογήσεως αποβαίνει, επί τη βάσει των σημερινών δεδομένων, 
ματαία. Ή παλαιοτέρα ασφαλής μνεία είναι ή τοϋ έτους 1175. Τότε προΐ- 

στατο του θέματος Μυλάσης καί Μελανουδίου 6 δούξ καί άναγραφεύς Ανδρό¬ 

νικος ό Καντακουζηνός 3. 

Καταχωρίζομεν κατωτέρω πληροφορίας τινάς άναφερομένας εις τήν διοι¬ 

κητικήν τούτην περιφέρειαν καί τούς θεματικούς της άρχοντας διά τήν προ 
τού 1204 περίοδον : 

α') Απλήν μνείαν τού θέματος εύρίσκομεν εις χρυσόβουλλα τοϋ Τσαα- 

κίου Β' τοϋ Αγγέλου υπέρ τής μονής τής Πάτμου (1186) \ 

β') Διάφορα έγγραφα άναφερόμενα εις τήν μονήν Λάτρου μνημονεύουν 
τον δούκα καί άναγραφέα Μυλάσης καί Μελανουδίου Βασίλειον τον Βατά- 

τζην. Έκ τούτων «άναγραφική διάγνοοσις» αυτού τούτου τοϋ θεματικού 
άρχοντος έγράφη κατ’ Αύγουστον τού 1.189 6. Ό Νικήτας ό Χωνιάτης άπο- 

καλει τούτον δούκα των Θρςικησίων (1189) β. Ή μολυβδίνη του σφραγίς 
φέρει τήν έμμετρον επιγραφήν : 

Ταΐς τον σεβαστού Βατάτζη Βασιλείου 

γραφαϊς τό κύρος, παντάνασσα, συ δίδον1. 

γ') Διάδοχος τού Βατάτζη φαίνεται δτι ύπήρξεν ό Μιχαήλ ό Δούκας, ό 
όποιος υπογράφει άχρόνιστον «διαγνωστικόν σημείωμα» ως «δούλος καί έξ- 

άδελφος τού κραταιοϋ καί άγιου ημών αύθέντου καί βασιλέως, δούξ θέματος 
Μυλάσης καί Μελανουδίου καί Καϋστροβιγολοϋ» 8. Διετέλεσε δούξ κατά τήν 
πρώτην βασιλείαν τού Ίσαακίου τοϋ Αγγέλου, άπεχώρησε δέ τής αρχής προ 

1 Μίΐτίοδΐοΐι καί Μϋΐΐβτ, Αυτόθι, τόμ. Δ', σελ. 324-325. 

2 "Αλλα μέλη της οικογένειας ταύτης κατέλαβον σημαινούσας θέσεις εις τήν 
διοίκησιν τοϋ Κράτους : V. Β 3. τι τ 6 η 1, Εβδ ΒΜ168 ιηεϊπςμιβδ άηηδ 1& 5ί§ίΙ1ο- 

£ΐ·&ρΜθ ύγζ3πί:ίπ6, Ελληνικά, τόμ. 5 (1932), σελ. 150-151 καί τόμ, 9 (1936), 

σελ. 25 κέ. 
3 ΜΠτΙοδίοΙι καί Μαΐίθι*, τόμ. Δ', σελ. 317 κέ. 

4 Αυτόθι, τόμ. Τ', σελ. 121 κέ. 
5 Αυτόθι, τόμ. Δ', σελ. 319-320. Πρβλ. σελ. 291 -291 καί 325. 

6 Χωνιάτης, σελ. 521 κέ. 
7 V. Β α ιι γ ε π τ, Αυτόθι, Ελληνικά, τόμ. 6 (1933), σελ. 209. 

8 Μίΐίΐοδΐοΐα καί ΜηΠετ, τόμ. Δ', σελ. 327. 
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τοϋ Αύγούστου τοϋ 1195, διότι εις «λύσιν» έκδοθεΐσαν υπό τήν χρονολογίαν 
ταύτην ό Δούκας φέρεται ώς διατελέσας προϊστάμενος τοϋ θέματος 

δ') Κατά τούς τελευταίους προ τής άλώσεως χρόνους προΐστατο τού 
θέματος ό Μιχαήλ Άγγελος, νόθος υιός τοϋ σεβαστοκράτορος "Ιωάννου, αδελ¬ 

φού τοϋ "Ανδρονίκου τοϋ Α', ό γενόμενος μετέπειτα ιδρυτής τοϋ Δεσποτάτου 
τής "Ηπείρου. Έπαναστατήσας κατά τοϋ "Αλεξίου τοϋ Γ', κατέφυγε προς 
τον Σουλτάνον τοϋ Τκονίου, εΐσήλθεν εις τήν υπηρεσίαν του καί κατέστρεψε 
τάς περί τον Μαίανδρον πόλεις, «χείρων των αλλοφύλων καί νηλεέστερος άν- 

δροφόνος δεικνύμενος» 9. 

ε') "Εξ Υπομνηστικού τής μονής Λάτρου προς τον "Ισαάκιον "Άγγελον 
είναι γνωστόν δτι υπό τό θέμα Μυλάσης καί Μελανουδίου ύπήγετο τό κατε- 

πανίκιον Λαρύμου3. Κατά τον Πορφυρογέννητον, «άπαναβαίνοντι δέ αύθις 
προς άνατολάς κόλπος έστίν Οίδυμος δνομα καί λιμήν καλούμενος Λάρυμα, 

ών κατέναντι νήσος ή Σύμη...»4. Είναι ωσαύτως γνο^στή καί επισκοπή Λα¬ 

ρύμου 5. Ευκολίας δύναταί τις νά διαγνώση υπό τό μεσαιφνικόν τούτο δνομα 
τά αρχαία Λώρυμα -Ύλάρυμα 8. 

να ) Ρνονΐηαα Μβαηάη. 

'Ως καί εκ τοϋ ονόματος δηλούται, τό θέμα Μαιάνδρου περιελάμβανε 
τάς χώρας τάς βρεχομένας υπό τού ομωνύμου ποταμού. Ή χώρα ήτο από 
πάσης άπόψεως αξία λόγου: «άλλη γάρ Παλαιστίνη ό χώρος περί Μαίανδρον 
ήν, λέγει ό Γεώργιος Παχυμέρης, ού βοσκημάτων καί μόνον αύξήσαι άγέλας 
καί ποίμνια, ούδ" άνδρών φοράν ενεγκεΐν αγαθός, αλλά καί μοναχών ούρα- 

νοπολιτών έπιγείαιν συστήσαι πληθύας άριστος...» 7. "Από στρατιωτικής πλευ¬ 

ράς αί «κλεισούραι αί προς Μαίανδρον»8 έσχημάτιζον μετά τοϋ ποταμού 
σημαντικόν φυσικόν έρεισμα. 

Δεν είναι γνωστός ό χρόνος τής ίδρύσεως τού θέματος. Πλήν τής τοϋ 
ήμετέρου χρυσοβούλλου, ούδεμίαν άλλην μνείαν γνοορίζομεν προ τοϋ 1204. 

7 Αυτόθι, σελ. 328 καί 322. 

2 Χωνιάτης, σελ. 700 - 701. 5Α. Μ η λ ι α ρ ά κ η, Ιστορία του Βασιλείου 

τής Νικαίας καί τοϋ Δεσποτάτου τής Ηπείρου, σελ. 49 κέ. 

!! Μί&ΐοδίοΐι καί Μίΐΐίβι·, τόμ. Δ', σελ. 320. 

4 Πορφυρογέννητος, τόμ. Γ’, σελ. 37. Τά Λάρυμα ύπήγοντο είς τό 

παλαιόν θέμα των Κιβυρραιωτών. 

5 Μ ϊ 1ς 1 ο 5 ΐ ο 1ι καί Μ ΰ 11 6 γ, Αυτόθι, σελ. 325. 

8 IV. Τ ο ιιι ά 5 ο 1ι 6 ’Ένθ3 άνωτ., σελ. 41. 

7 Παχυμέρης, τόμ. Α', σελ. 310-311. 

8 Δούκας, σελ. 87 (Βοηη). Πρβλ. IV. Τοπιαεοΐισίί, ’Ένθ1 άνωτ., σελ. 37. 
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Ό Γεώργιος 3 Ακροπολίτης, ομίλων περί τής έπιθέσεως τής έπιχειρηθείσης 
υπό του Σουλτάνου του Τκονίου κατά τό έτος 1210, λέγει δτι ή έφοδος έγέ- 

νετο κατά τής Αντιόχειας" «πόλις δέ αυτή, προσθέτει, προκαθήμενη Μαιάν¬ 

δρου» *. “Εάν στενώς ερμηνεύσω μεν τό χωρίον, θά συναγάγωμεν δτι ή “Αν¬ 

τιόχεια ή προς τφ Μαιάνδρφ ήτο πρωτεύουσα του θέματος καί ούχί, ώς 
νομίζει ό Σπ. Λάμπρος1 2, ή Μίλητος, ή οποία κατά πάσαν πιθανότητα ούδ3 

άνήκεν εις αυτό. Τούτο άλλωστε θά ήτο προσφυέστερον προς τάς στρατιω¬ 

τικός άνάγκας τής Μικράς 3Ασίας κατά τό δεύτερον ήμισυ του ΙΒ' αίώνος. 

Έν τφ οικείφ τόπφ θά γίνη μακρότερος λόγος περί των τυχών τοϋ θέ¬ 

ματος Μαιάνδρου μετά τό 1204. 

νβ') Ρνονίηοία Νβοοαβίτοη. 

Τό θέμα Νεοκάστρων περιελάμβανε τάς κοιλάδας τοΰ "Ερμου καί του 
άνο) Καΐκου μέ τάς πόλεις Πέργαμον καί Χλιαρά (ή τελευταία έκειτο μεταξύ 
Γέρμης καί Θυατείρων, παρά τό σημερινόν Κίτίζ Α^αίοΐι)3. Τό βόρειον 
αύτοΰ σΰνορον εύρίσκετο παρά την κώμην Κάλαμος4, ή οποία, ως έλέχθη 
ανωτέρω, έκειτο παρά τά ερείπια τής αρχαίας Στρατονικείας. 

Πλήν τοΰ χρυσοβοΰλλου τοΰ 1198, οΰδεμία άλλη διπλωματική πηγή, 
προγενέστερα τοΰ 1204, μνημονεύει την διοικητικήν ταΰτην περιφέρειαν. Ευ¬ 

τυχώς δ Νικήτας ό Χωνιάτης διέσωσε πληροφορίας τινάς περί των συνθη¬ 

κών, υπό τάς οποίας ή περιοχή προήχθη εις θέμα. Μεταξύ των ετών 1162 

και 1173 \ ό Μανουήλ ό Κομνηνός, ακολουθών ευρεΐαν αμυντικήν πολιτικήν 
καθ3. δλην τήν Μικράν Ασίαν, προέβη εις τήν όχυρωσιν των Χλιαρών, τής 
Περγάμου καί τοΰ Άτραμυττίου. Κατά τον τρόπον τοΰτον, έπανήλθεν εις 
τήν χώραν ή ασφάλεια, δ πλοΰτος καί ή ευημερία : «οΰτω δέ, λέγει δ ιστο¬ 

ρικός, πλήθουσιν οϊκητόρων ταΰτα δή τά πολίχνια καί τοις κατά τον ήμερον 
βίον ενευθηνοΰνται χρηστοΐς, ώς ύπεράνω κεΐσθαι πόλεων πολλών ευδαιμο¬ 

νούν». Τότε ακριβώς τά φρούρια ταΰτα έλαβον τήν επωνυμίαν των Νεοκά¬ 

στρων, ώς νεωστί άνοικοδομηθέντα, «οίκεΐόν τε αρμοστήν εκ Βυζαντίου στελ- 

λόμενον εχουσι καί εις τό βασίλειον ταμεΐον ετήσια ξυμφέρουσι κέρματα» 6. 

1 Άκρ ο π ο λ ίτης, τόμ. Α', σελ. 15. 

2 Σπ. Λάμπρου, Νέος Έλληνομνήμων, τόμ. 11 (1914), σελ. 407. 

9 IV. Μ. Κ.3Π13&7) "ΕνΘ·* άνωτ., σελ. 117-118 καί 130. 
1 'Α κ ρ ο π ο λ ί τ η ς, Αυτόθι, σελ. 28. Έφραίμ, στ, 7755 κέ. 
6 Πρβλ. Ρ. Οΐιβίαπάοη, 1ε3ΐι II Οοηιηέηε εί Μαηηεΐ I Οοηιηεηο, 

σελ. 500. 

6 X ω"ν ι ά τ η ς, σελ. 195. 
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νγ') Ρνονίησία ΡΗρΙαάβΙρΙιρβ. 

Νοτίως των Νεοκάστρων έκειτο τό θέμα Φιλαδέλφειας. Κτίσμα τοΰ 3Ατ- 

τάλου τοΰ Φιλαδέλφου, ευρισκόμενη επί τοΰ σημείου διασταυρώσεως τών 
οδών, αί δποιαι έφερον προς τήν Προποντίδα, τό ΑίγαΤον καί τό Λύκιον 
πέλαγος, ή πόλις αύτη άπέβη κέντρον συγκοινωνιών καί σημαντικώτατον δρ- 

μητήριον διά τούς αγώνας εναντίον τών Τούρκων. «Μεγίστη δέ αύτη πόλις, 

λέγει δ 5Ακροπολίτης, καί πολυάνθρωπος, καί δπλίζεσθαι δεδυνημένους οίκή- 

τορας έχουσα καί μάλιστα τοξείαν άσκοΰντας' άγχιτερμονοΰσα δέ τοις περσι- 
κοις δρίοις αεί διαμάχεσθαι τοις ΰπεναντίοις τούτους ποιεί καί έθάδας πολέ¬ 

μων εργάζεται» *. 

Κατά τούς χρόνους τοΰ Πορφυρογεννήτου ή Φιλαδέλφεια άνήκεν εις τό 
θέμα Θράκησίων2. Είναι εύνόητον δτι οι πόλεμοι κατά τών Σελτζουκιδών 
έπέβαλον τήν ένίσχυσιν τής φρουράς τής πόλεως, ή οποία σύν τφ χρόνφ άπέ- 

κτησεν. ίδιον άρχοντα. "Ηδη επί Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ κατά τάς επιχειρή¬ 

σεις, αΐ δποιαι άνελήφθησαν εναντίον τών μουσουλμανικών εμιράτων μετά 
τήν κατάληψιν τής Νίκαιας (1097), ό αρχιστράτηγος “Ιωάννης δ Δούκας ανέ¬ 

κτησε τήν Φιλαδέλφειαν καί τάς Σάρδεις, «τήν τούτων φρουράν Μιχαήλ τφ 
Κεκαυμένφ πιστεύσας»3. Ό Κεκαυμένος ύπήρξεν δ πρώτος διοικητής τών 
άνακαταληφθεισών πόλεων. Βραδύτερον, κατά τά έτη 1109 - 1110, δ πολύς 
Εΰμάθιος δ Φιλόκαλης είχε τήν Φιλαδέλφειαν ώς κέντρον τών κατά τών 
Τούρκων επιχειρήσεων του 4. Ούτε εις τήν πρώτην ούτε εις τήν δευτέραν περί- 
πτωσιν είναι σαφές, εάν ή διοίκησις τής πόλεως δΓ Ιδιου άρχοντος είχε μονι- 
μώτερον χαρακτήρα. Στρατηγός Φιλαδέλφειας ρητώς μνημονεύεται κατά τό 
έτος 1112 δ Κωνσταντίνος Γαβράς, δ ύποίος διεξήγαγεν επιτυχείς κατά τών 
Σελτζουκιδών επιχειρήσεις6 καί ό δποίος βραδύτερον διωρίσθη δούξ τής 
Τραπεζοΰντος6. 

Καθ3 δλον τον ΙΒ' αιώνα ή Φιλαδέλφεια μνημονεύεται ώς στρατιωτικόν 
δρμητήριον καί ώς συγκοινωνιακός σταθμός. Περί τό έτος 1173 δ αύτοκρά- 

τωρ Μανουήλ δ Κομνηνός έπεσκέφθη τήν πόλιν7, τήν οποίαν έμελλε νά έπα- 

1 Ά κ ρ ο π ο λ ί τ η ς, τόμ. Α', σελ. 105. 

2 Πορφυρογέννητος, τόμ. Γ', σελ. 24. 

8 "Αννα ή Κομνηνή, ΙΑ', 5, τόμ. Β', σελ. 119. Πρβλ. Ρ. 01ι ο. 1 3 η- 

(3 ο ιι, Ε553Ϊ 3«γ 1ε Γβ^πβ (ΓΑΙθχι3 I Οοιππέηε, (Παρίσιοι, 1900), σελ. 197. 

* "Αννα ή Κομνηνή, ΙΔ', 1, τόμ. Β', σελ. 225. Ρ. ΟΙιπΙ&ηάοπ, Αυ¬ 

τόθι, σελ. 255. 

5 "Αννα ή Κομνηνή, ΙΔ', 3, τόμ. Β', σελ. 235 και 237. Ρ. 01ΐ3 13 η* 
άοιι, Αυτόθι, σελ, 265. 

6 Ι*\ 01ι ά 1 ά π ά ο π, Ισ3ΐι II Οοιυπέπσ βί: Μεππεί I Οοιπηεπε, σελ. 37. 

Τ Αυτόθι, σελ. 501, 
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νίδη υπό θλιβεράς συνθήκας επανερχόμενος εις Κωνσταντινούπολή μετά την 
παρά τό Μυριοκέφαλον ήτταν (1176) \ Κατά τάς εμφυλίους αναστατώσεις, 

αιτινες ήκολούθησαν τον θάνατον του αύτοκράτορος τούτου, δ μέγας δομέ- 

στικος Τωάννης ο Βατάτζης, «τη Φιλαδέλφεια ενδιατρίβων», έτάχθη κατά τού 
Ανδρονίκου τού Κομνηνού1 2. Ό ομώνυμός του Βασίλειος δ Βατάτζης, δομέ- 

στικος της Ανατολής «και την δουκικήν αρχήν των Θρακησίων άναζωσάμε- 

νος», κατέστειλε την πρώτην αποστασίαν τού Φιλαδελφέοις Θεοδώρου τού 
Μαγκαψά 3. 

νδ') Ρΐ'ονίηοία ΑΐΙαΙίβ, 8βΙβ·ιι1άβ, ΑηΙίοοΙιίβ, βί ιιβ^πβ ίρεανη ΑηίίοΰΚίαηι. 

Τελευταία έν τη απαριθμήσει των διοικητικών περιφερειών τής Αυτο¬ 

κρατορίας έρχεται ή επαρχία Άτταλείας, Σελεύκειας, Αντιόχειας κα'ι Λαοδι- 

κείας, μεθ’ 6 προστίθεται δτι οί Βενετο'ι θά εΐχον τό δικαίωμα νά ασκούν 
έλευθέραν εμπορίαν καί μέχρις αυτής τής Αντιόχειας καί απλώς εις πάσαν 
βυζαντινήν κτήσιν εΐτε κατά μήκος τής ακτής, εΐτε εις τό εσωτερικόν τής 
χώρας: «Εί αεεμιο ίρεαηι ΑπΒοοΙιίαιη, οι εΐηιρΗοίίοΓ ϊπ οηιηί ίοηιι- 

ηιοηΐο, ςιαοά 5υΧ> ηιοο 6δί Ιπιροπο, δίνε δοοιίδ Κίιΐδ αηΐ ίη£τα ίοιταιιι» 4. 

Τό θέμα Άτταλείας, Σελεύκειας, Αντιόχειας καί Λαοδικείας περιέλαβε 
κατά τό μέγιστον αυτού μέρος χδίοας τών παλαιών θεμάτων Κιβυρραιωτών δ 
καί Σελεύκειας, κύρια δέ αυτού κέντρα υπήρξαν αί τέσσαρες άρχαΐαι πόλεις. 

Έκ τούτων αί δύο πρώται, ή Αττάλεια καί ή Σελεύκεια, ευκόλως δύνανται 
νά άναγνωρισθούν : έκ τών διαφόρων ομωνύμων νοούνται βεβαίως ενταύθα 
ή Αττάλεια τής Παμφυλίας καί ή Σελεύκεια τής Τραχείας Κιλικίας. Του¬ 

ναντίον ή άναγνοίρισις ιών δύο τελευταίων παρέχει δυσχερείας τινάς. Ούτω 
δ ΤοίοΙ ταυτίζει την ήμετέραν Αντιόχειαν προς την όμώνυμον πόλιν τού 
Μαιάνδρου, την δέ Λαοδίκειαν προς τήν επί τού Λύκου ποταμού τής Μικρας 
Φρυγίας6. Καί περί μέν ταΰτης ούδεμία άμφισβήτησις δύναται νά πρόκυψη, 

1 Χωνιά της, σελ. 249. 

2 Αυτόθι, σελ. 340 κέ. 

3 Αυτόθι, σελ. 521 κέ. 

4 Ταίοΐ καί ΤΙιοηιαδ, υτίαιπάοη, τόμ. Α', σελ. 272. 

5 Τό ναυτικόν θέμα τών Κιβυρραιωτών μαρτυρεΐται μέχρι τοΰ ΙΒ' αιώνος. 

Σπ. Λάμπρου, Νέος Έλληνομνήμων, τόμ. 8 (1911), σελ. 11. Ργ. Ό ό 1 £ ο γ, 

Κ.0£65Ϊ6ΐι, άριθ. 1369 (1147), V. Β 2. ιι γ ε ιι 1, "Ενθ’ άνωτ., Ελληνικά, τόμ. 5 

(1932), σελ. 150. Νομίζεται άφ’ ετέρου ότι τό όνομα διετηρήθη εις διήγησιν τοΰ 

άραβος γεωγράφου δούοπίδ οά-άπι εΐ Όίΐιυ&5ΐ)ηιπ (1256 - 1327). Φ. ’Λργέντη 

καί Στ. Κυριακΐδου, Ή Χίος παρά τοΐς Γεωγράφοις καί ΓΙεριηγηταίς, τόμ. 

Γ' (’Αθήναι, 1946), σελ. 1300- 1301. 

6 Τ ά ί ε 1, δγηιδοίπε οπΐϊοίε, Α', σελ. 105 - 107. 

I 

ί 

αφού αποκλείεται ή Λαοδίκεια τής Συρίας. 'Όσον δ" όμως αφορά είζ τήν 
πρώτην, νομίζομεν ότι αύτη πρέπει νά ταυτισθή προς τήν Αντιόχειαν τήν 
μικράν *, τήν επί τφ Κράγω, μεταξύ Σελινούντος καί τού Ανεμουρίου ακρω¬ 

τηρίου. Τήν Αντιόχειαν ταύτην αναφέρει δ Θεοφάνης «επί τίνος όρους κει- 

μένην υψηλού κατά τήν μεσημβρινήν τής χώρας θάλασσαν» 5. Κατά τήν μαρ¬ 

τυρίαν τού Άγγλου περιηγητού δεετναΐέ (1103), τό γειτονικόν πέλαγος 
έλυμαίνετο ή πειρατεία: «Αά Ρατναιτι Αηΐίοοίιίοπι νεηϊπιαδ, ίη ςμιο ίΐί- 

ιΐ0το 3. ρίταΐΐε 5£ερ6 811111Π5 ίπνηδί» 3. 

'Η Λαοδίκεια ανήκε παλαιότεοον εις τό νοτιώτατον τμήμα τού θέματος 
τών Θρακησίων 4, συνήφθη δέ στρατιωτικώς καί διοικητικώς προς τάς πόλεις 
τής μεσημβρινής ακτής τής Μικρας Ασίας, διότι ένεκα τής δυσχερείας τών 
θαλασσίων μεταφορών ή τύχη καί ή άμυνα τού άπομεμακρυσμένου τούτου 
θέματος εύρίσκοντο στενότατα συνδεδεμέναι μέ τήν μεγάλην αρτηρίαν, ή 
οποία διήρχετο διά Λαοδικείας5. Ή πόλις άλλωστε ήτο εκτεθειμένη εις τάς 
διαρκείς επιθέσεις τών Μουσουλμάνων, έν δεδομένη μάλιστα στιγμή, επί 
Μανουήλ τοΰ Α', έστερεϊτο τειχών καί κατιοκείτο κατά κώμας διεσπαρμένος: 

«...Λαοδίκειαν, ούκέτι ούσαν συνοικουμένην ώς νυν έώραται, ούδ5 εύερκέσι 
φραγνυμένην τείχεσι, κατά δέ κώμας έκκεχυμένην περί τάς ύποιρείας τών 
έκείσε βουνών» 6. Ό Ειιάε ά€ Όειιίΐ, ιστορικός τής Δευτέρας Σταυροφορίας 
συνοδεύσας τον Λουδοβίκον τον Ζ' εις τήν Ανατολήν, λέγει ότι δ βυζαντινός 
διοικητής τής Λαοδικείας εξέθεσε τούς συντρόφους τού ’Όθωνος νοη Ετθί- 

5Ϊη§·0η εις ένέδραν τών Τούρκων \ Ούδέν είναι γνωστόν περί τού τίτλου 
και τών αρμοδιοτήτων τοΰ άρχοντος τούτου. 

Ή Αττάλεια, ή Αντιόχεια καί ή Σελεύκεια άπετέλουν άλλοτε τμήματα 
τών θεμάτοιν Κιβυρραιοιτών καί Σελεύκειας. Ή Αττάλεια κατεΐχεν ιδιαι¬ 

τέραν θέσιν εις τήν διοίκησιν τοΰ ναυτικού θέματος, διότι ήδρευεν εκεί δ 
«κατεπάνω Μαρδαϊτών», τοΰ δυσήνιου τούτου λαού τού Λιβάνου, δ οποίος, 

εγκατασταθείς εις διαφόρους παραλίους περιοχάς 8, εδωκεν εις τό Κράτος άρί- 

1 Πορφυρογέννητος, τόμ. Γ', σελ. 33, 

2 Θεοφάνης, τόμ. Α', σελ. 139. 

3 Παρά Το ίη α 5 ο Ιι ο 1ν, ’Ένθ5 άνοιτ., σελ. 58. 

* Πορφυρογέννητος, Αυτόθι, σελ. 24. 

5 Ρ. Ο Η λ 1 π π ά ο π. .Κηπ II Οοπιπεπο ο4 Μαιιποί I Οοπιηέπε, σελ. 46 

καί 310. 

0 Χωνιάτης, σελ. 163. 

7 Ρ. Θ θ α I π π ά ο η, Ένθ’ άνωτ., σελ. 283, σημ. 3. 

Η Είναι γνωστόν ότι ό μετοικισμός τών Μαρδαϊτών τοΰ Λιβάνου, τοΰ Ταύρου 

καί τοΰ ’Αμανοΰ έγένετο επί 5Ιουστινιανού τοΰ Β' εις έκτέλεσιν συνθήκης μετά τών 

Αράβων. Ιν. ’Λ μαντού, ΜαρδαΤται, Ελληνικά, τόμ. 5 (1932), σελ. 130 κέ. 
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στους ναυτικούς ι. Ό κατεπάνοι οΰτος, κατά παλαιόν έθιμον, διωρίζετο απ’ 

ευθείας υπό του αΰτοκράτορος 2, ουχΐ δέ σπανίως ήρχετο εις ρήξιν προς τον 
στρατηγόν του θέματος, ως ό Σταυράκιος ό Πλατύς, ό όποιος, κατά τους χρό¬ 

νους του Δέοντος του Σοφού, εύρέθη αντιμέτωπος προς τον «έκ προσώπου» 

πρωτοσπαθάριον και άσηκρητις Ευστάθιον 8. "Ετερον κατεπάνω Μαρδαϊτών 
“Ατταλείας γνωρίζομεν τον σπαθαροκανδιδάτον “Αβέρκιον. Ουτος, μέ την 
ύποστήριξιν τοΰ εξωμότου αδελφού του Χασέ, κατώρθωσε νά γίνη στρατηγός 
των Κιβυρραιωτών. Είχε δέ προβληθή κατεπάνω Μαρδαϊτών επι της βασι¬ 

λείας τοΰ Αλεξάνδρου (912-913)4. 

Ή άκολουθηθεϊσα υπό των Κομνηνών εξωτερική πολιτική κατά τήν 
νοτιοανατολικήν Μεσόγειον, ό αγών εναντίον των Σελτζουκων, αί πολίτικα! 

σχέσεις και αι αντιθέσεις προς την λατινικήν “Αντιόχειαν και τήν Μικράν 

“Αρμενίαν, συνετέλεσαν εις τό νά δοθή κατά τον ΙΑ' λήγοντα και καθ“ δλον 
τον ΙΒ' αιώνα ιδιαιτέρα σημασία είς τήν “Αττάλειαν καί τάς άλλας πόλεις τής 
μεσημβρινής ακτής. “Αρκεί νά ύπενθυμίσωμεν δτι δυο αΰτοκράτορες τοΰ 
Βυζαντίου, ό “Ιωάννης ό Β' και ό Μανουήλ ό Α", έπεχείρησαν μακράς εκστρα¬ 

τείας εις τήν Κιλικίαν και τήν Συρίαν (ό πρώτος τφ 1137 -1138 και τφ 
1142-1143, ό δεύτερος τφ 1158 - 1159)5, και δτι τρίτος αΰτοκράτωρ, ό 
“Ανδρόνικος ό Κομνηνός, πριν ή άνέλθη εις τον θρόνον τοΰ Βυζαντίου, δι- 

ετέλεσε δοΰξ τής Κιλικίας. 

Παρά ταΰτα αΐ περί των θεματικών αρχόντων τής “Αττάλειας είναι έξό- 

χως πενιχρά! και δΰνανται νά συνοφισθοΰν ώς εξής: 

α') Ή “Αννα ή Κομνηνή διηγείται δτι, ενφ ό “Αλέξιος ό Α' έμελέτα 
κατά τά ετη 1008 - 1009 τά μέτρα διά τήν παγίωσιν τής ασφαλείας είς τήν 
Μικράν “Ασίαν, ό πολύς Εΰμάθιος ό Φιλοκάλης «προσελθών τφ αΰτοκρά- 

τορι, τήν τής “Ατταλείας φρουράν επιμελώς ήτεΐτο»0. 'Ως δμως δΰναταί τις 
νά συναγάγη εκ τής όλης στρατιιοτικής δράσεως τοΰ Εΰμαθίου, δεν πρόκειται 
είς τήν προκειμένην περίπτοισιν περί τής πόλεως τής Παμφυλίας, αλλά περί 

τής “Ατταλείας τής Περγαμηνής. 

1 Χαρακτηριστικόν είναι τό κείμενον τό έκδοθέν υπό τοΰ Σπ. Λάμπρο υ, 

Τρία κείμενα συμβάλλοντα είς τήν Ιστορίαν τοΰ ναυτικοΰ παρά Βυζαντινοΐς, Νέος 

Έλληνομνήμων, τόμ. 9 (1912), σελ. 171, όπου γίνεται λόγος περί των «πλευστικο)- 

τέρίον Μαρδαϊτών». 

2 Πορφυρογέννητος, τόμ. Γ', σελ. 228-229. 

3 Αυτόθι, σελ. 229 -230. Πρβλ. καί τόμ. Α', σελ. 657 καί 660. 

* Αυτόθι, τόμ. Γ', σελ. 230-231. 

6 Ρ. Οΐιαίαηάοπ, Ιεαπ ΓΙ Οοπιηεπε εί Μ&ηιιεί I Οοηιηέηε, σελ. 119 

κέ., 181 κέ., 441 κέ. 

6 Άννα ή Κομνηνή, ΙΔ', 1, τόμ. Β', σελ. 224 κέ. Πρβλ. Ρ. Οΐιαίαπ- 

ά οπ, ΑΙεχΐδ I Οοιηπεηε, σελ. 224 κέ. 

β') Μολυβδόβουλλον τών χρόνων τών πρώτων Κομνηνών άνήκεν εις τινα 
Λέοντα, κομμερκιάριον Κόπρου και “Ατταλείας1. Αξια ιδιαιτέρας προσοχής 
είναι ή προσάρτησις τής “Ατταλείας, προσωρινή προφανώς, είς τό κομμέρ- 

κιον τής Κόπρου. Είναι πολύ πιθανόν οτι αΰτη εγένετο προ τής άνακτήσεως 
τής Σελεύκειας (1099) 2, οπότε, εΰρυνθείσης τής βυζαντινής κυριαρχίας, 

\ κατέστη δυνατόν νά ρυθμισθοΰν αΰτοτελώς τά κατά τήν διοίκησιν τής χώρας. 

γ') Πράκτωρ τοΰ «δουλικού κάστρου» “Ατταλείας μνημονεύεται εις 
«λυσιν» τοΰ αΰτοκράτορος Μανουήλ τοΰ Α', πιθανώς ιοΰ έτους 1147 3. 

δ') Ό Ειιάο 06 Ποιιίΐ μαρτυρεί οτι οί Σταυροφόροι τοΰ Λουδοβίκου 
τοΰ Ζ', άμα τή άφίξει των είς “Αττάλειαν (1148), ήλθον εις επαφήν μετά 
τίνος αΰτοκρατορικοΰ άξιωματουχου Λανδοόλφου 4, ουδεμιαν όμως ακριβε- 

στέραν πληροφορίαν παρέχει περ! τών αρμοδιοτήτων τοΰ λειτουργού τουτου. 

Ήτο πάντως ξενικής καταγωγής και συνεδέετο ίσως προς τον Λανδοΰλφον, 

τον όποϊον βλέπομεν δρώντα εις διαφόρους ναυτικός επιχειρήσεις επί “Αλε¬ 

ξίου τοΰ Α'5 6 *. 

Γνωστοτέρα και επιφανέστερα ύπήρξεν ή διοικητική παράδοσις τής 
Σελεύκειας. Αί σημαντικώταται κλεισοΰραι και αί ερυμψχι και «δυσπρόσο- 

δοι» διαβάσεις καθίστων τήν χώραν έξόχως επίκαιρον διά τήν άπόκρουσιν 
τών πολεμίων, ίδιους τών Σαρακηνών τής Ταρσού °. Δια τούτο η Σελεύκεια 
ενωρίς άπετέλεσε κλεισούραν, είναι δέ γνωστοί εκ σφραγιστικών μνη- 

) μείων ό Κωνσταντίνος βασιλικός σπαθάριος κα! κλεισουράρχης ΣελεύκειαςΤ 
και ό πρωτοσπαθάριος κα! κλεισουράρχης Λέων8. Έπ! Ρωμανού τοΰ Λακα- 

πηνοΰ (919 - 944) ή κλεισούρα προήχθη είς στρατηγίδα, ή οποία προς μέν 
δυσμάς ώρίζετο «υπό τοΰ Ταόρου, εν ώ κατοικοΰσιν “Ίσαυροι, προς δέ τάς 
άνατολάς άποκέκλεισται παρά τών Κιλικίας ορέων». Κατά μήκος τής θαλάσ¬ 

σης τό θέμα έξετείνετο από Σελεύκειας μέχρις “Ισσού, είς δέ τήν ενδοχώραν 
περιελάμβανε τήν Δεκάπολιν, βορειοδυτικούς αυτής τής Σελεύκειας3. Ουδέν 
σφραγιστικόν μνημεϊον άναφέρεται είς στρατηγόν τοΰ θέματος. Τά σφζόμενα 
μο?αιβδόβουλλα άνήκον είςκομμερκιαρίους και έπισκεπτίτας, 

1 Ο. δο1ιΙιιπιΙ)6Γ£6Γ, 5ΐ£Ϊΐ1ο£Γ&ρ1ιίθ, σελ. 305. 

2 Ρ. Ο Η ά 1 ίΐ η ά ο η, Αυτόθι, σελ. 234, σημ. 2. 

3 Ιιΐ5 ΟΓεεοοΓΟίηαηηπι, έκδ. Ζέπων, τόμ. Α', σελ. 3ι3-37δ. Πρβλ. Ρ ι*. 0 61- 

§; ε γ, Κ.ε§;ε5ίβιι, άριθ. 1369. 

< Ρ. Οΐιαίαηάοη, Ιεαη II Οοιηηέηε εΐ Μ&ηιιεί I Οοιηηέηε, σελ. 313-314, 

6 Ρ. Οΐιειίαηόοη, ΑΙεχΐδ I Οοηιηέηε, σελ. 214,235 καί 243. 

0 Πορφυρογέννητος, τόμ. Γ', σελ. 3δ-36. 

7 Β. Ρ α η ΐεΐι ε η 1ί ο, Ιζνεείήα τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Ρωσικού Αρχαιο¬ 

λογικού Ινστιτούτου, τόμ. 9 (1904), σελ. 367. 

8 Κ. Μ. Κωνσταντοπούλου, Βυζαντιακά Μολυβδόβουλλα, σελ. 293, 

3 Πορφυρογέννητος. Αυτόθι, σελ. 35-36. 
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εν 6έ εις τον ύπατον και κριτήν του Βήλου καί τής Σελεύκειας Πέτρον τον 
Σερβλίαν1. Άξιον μνείας είναι τδ μολυβδόβουλλον τδ άναφερομενον εις τον 
ό ρ ι α ρ ί τ η ν (άποθηκάριον, εκ του Ηογγοιιπι) καί μ έ γ α ν κουρά- 

τ ο ρ α Ταρσού τδν Ρωμαΐον2· 
Περί του μεταγενεστέρου διοικητικού καθεστώτος τής Σελεύκειας, τούτο 

μόνον γνωρίζομεν, δτι καθ" ήν στιγμήν ό Μανουήλ δ Κομνηνός τω 1158 

επεσκέπτετο τήν περιοχήν, «την Σελευκειών τότε διειπεν αρχήν» ό Αλέξιος 

δ Κασιανός3. 
Κατά τά μέσα του ΙΒ' αιώνος βλέπομεν έμφανιζομενην εις τήν ανατολι¬ 

κήν Κιλικίαν καί άλλην διοικητικήν περιφέρειαν, ή οποία ίσως άπερρόφησε 
καί τήν Σελεύκειαν, άλλα τής οποίας έδρα ήτο ή Ταρσός. Εις την ενίσχυσιν 
τής βυζαντινής κυριαρχίας εις τά ακραία ταυτα εδάφη συνετέλεσαν αφ ένδς 
μέν ή ασκούμενη έναντι των Λατίνων τής Αντιόχειας πολιτική, αφ ετέρου 
δέ αι απελευθερωτικά! κινήσεις των "Αρμενίων ιής Μικράς λεγομένης Αρμε¬ 

νίας. Ή επαρχία αυτή τής Κιλικίας, ιδρυθείσα πιθανωτατα ήδη άπδ των 
πρώτων χρόνων τής άπελευθερώσεως τής Ταρσού καί των περιοικίδων πόλεων, 

τω 1104 4, άπέκτησεν ιδιαιτέραν σημασίαν κατά τδ δεύτερον ημισυ τοϋ αιώ- 

νος. Κατά τδ έτος 1150 μνημονεύεται Θωμάς τις, δούξ τής Κιλικίας, όστις 
διεξάγει διαπραγματεύσεις μετά των Φράγκων καί τδ επόμενον έτος συλλαμβά- 

νεται αιχμάλωτος ύπδ των "Αρμενίων ®. Τούτον διαδέχεται ως δούξ τής Κιλι¬ 

κίας καί «στρατηγδς αύτοκράτοτρ τού πολέμου» ο μετεπειτα βασιλεύς Ανδρό¬ 

νικός ό Κομνηνός, τού οποίου ή καθ'5 δλου πολιτεία παρέσχε πολλάς ανησυχίας 
εις τδν αύτοκράτορα Μανουήλ0. Ακολουθούν οι δούκες Μιχαήλ Βρανάς περί 
τδ 1160, ό "Ανδρόνικος Εύφορβηνός τω 1162, ό Κωνσταντίνος Καλομανος, 

υιός ούγγρου ήγεμόνος κατά τά έτη 1163 καί 1164 καί δ Αλέξιος Αξουχ 
τφ 11657. Μετά τούτον επανέρχεται εις τήν δουκικήν αρχήν δ Ανδρόνικος 
δ Κομνηνός, τφ 1166, καί αντικαθίσταται εν συνεχεία υπό τού Κωνσταν- 

τίνου τού Καλομάνου, άναλαβόντος καί τούτου διά δευτέραν φοράν τήν 
διοίκησιν τής περιφερείας8. Περί τδ τέλος τής βασιλείας τού Μανουήλ τού 

1 Ο. 3 ο Ιι 1 η ιιι 5 ε γ §■ σ γ, "Ενθ* άνωτ., σελ. 270 -271. 

! Κ. Μ. Κωνσταντοπούλου, "Ενθ’ άνωτ., σελ. 293. 

3 Κίνναμος, σελ. 179. Κ. Ο 1ι α 1 ά ιι (1 ο η, II Οοηιηέηβ εί Μ&ηιιεΙ 

I Οοιιιηέηε, σελ. 441. 

4 "Ηδη ή "Αννα ή Κομνηνή, ΙΓ', 12, τόμ. Β', σελ. 218, παραθέτουσα 

τούς ορούς της κατά το έτος 1108 συναφθείσης μεταξύ Αλεξίου τοϋ Α' καί τοϋ Βοη- 

μούνδου συνθήκης, μνημονεύει τό «στρατηγάτον τής Ταρσού πόλε ως». 

5 Ρ. Ο 1ι α 1 α ιι ά ο η, Αυτόθι, σελ. 424 κέ. 
ϋ Κίνναμος, σελ. 121. X ω ν ι ά τη ς, σελ. 180. Ρ. 01ι 3.1 α η ά ο ιι, Αυτόθι, 

σελ. 426 κέ. 
7 Κίνναμος, σελ. 216 καί 227. Ρ. Οΐιαίαηάοη, Αυτόθι, σελ. 526 κέ. 

3 Ρ. Οΐΐδίαιιάοιι, Αυτόθι, σελ. 527, σημ, 
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Α' διωρίσθη δούξ δ "Ισαάκιος δ Κομνηνός, δ όποιος βραδύτερον (1184) 

ένοσφίσθη τήν αρχήν τής νήσου Κύπρου καί άνεκήρυξεν εαυτόν αυτόνομον 

δεσπότην Ι. 
Σπουδαιότατον μολυβδόβουλλον τού ΟαΒΐηεί: άβδ Μεάαίΐΐοδ των Παρι- 

σίων άνήκεν εις τδν Γ εώργιον Μελιήαν (Μελίαν ;), πρώτο σπαθάριον καί βασι¬ 

λικόν στρατηγόν Μαμίστρας, Άναβάρζου καί Τζαμανδού 2. Ή Μάμιστρα, ή 
παλαιοτέρα Μοψουεστία καί ή Άνάβαρζος, ή Άνάζαρβος των άρχαιοτέρων 
χρόνων, έκειντο κατά τήν ανατολικήν Κιλικίαν, ένφ ή Τζαμανδός εύρίσκετο 
εις τά δρια τής χώρας ταύτης, εις τήν μεταξύ τού Ταύρου καί Άντιταύρου 
διάβασιν 3. Καί αΐ τρεις πόλεις έδέσποζον έπικαιροτάτιυν στρατκοτικών σημείων, 

τούτο δ" ακριβώς έξηγεΐ τήν δημιουργίαν ιδίας στρατηγίδος, έστω καί εφή¬ 

μερου. «Ή γάρ πόλις αύτη, λέγει συγκεκριμένους περί τής Άναβάρζου δ 
Χωνιάτης, κουροτρόφος οΰσα και πολυάνθρωπος, έρυμνοΐς τε διειλημμένη 
τείχεσι καί πετρών αποτόμων ύπερθεν ιδρυμένη, τότε μάλλον άσφαλεστέρα 
γεγένηται...» 4. Επειδή ούδεμία άλλη πηγή αναφέρει τι περί τής στρατιω¬ 

τικής καί διοικητικής ταύτης περιφερείας, μόνη ή χρονολόγησις τού μολυβδο- 

βούλλου δύναται νά παράσχη ενδείξεις τινάς. Ό Ο. ΒοΙιΙμηι^εΓξΌΓ έταύτισε 
τδν στρατηγόν τής Μαμίστρας, Άναβάρζου καί Τζαμανδού πρός τδν όμώνυ- 

μον άρμένιον στρατηγόν Μελίαν, χάριν τού οποίου ίδρύθη άρχικώς ή κλει¬ 

σούρα καί ακολούθως, μεταξύ των ετών 913 καί 919, τό θέμα τής Λυκαν- 

δού 6. Ώς όμως παρετήοησεν δ κ. Στ. Κυριακίδης, ό ταυτισμδς συτος απο¬ 

βαίνει αδύνατος, πιθανιοτέρα δέ φαίνεται ή γνόίμη, καθ5 ήν ή διοικητική 
αύτη περιφέρεια τών τριών πόλεων πρέπει νά τεθή εις τούς χρόνους των 
Κομνηνών, οπότε παρατηρεϊται εξαιρετική πολιτική καί στρατιιοτική δραστη- 

ριότης εις την περιοχήν ταύτην. «Κατά ταύτα, συμπεραίνει δ κ. Κυριακίδης, 

καί τό μολυβδόβουλλον δεν δύναται μέν νά τεθή πέραν τού 1184, οπότε χάνουν 

ί X οι ν ι ά τ η ς, σελ. 376. Νεοφύτου, πρότερον μονάχου καί εγκλείστου, 

Περί τών κατά τήν χώραν Κύπρον σκαιών, παρά Κ. 2 ά θ α, Μεσαιωνική Βιβλιοθή¬ 

κη, τόμ. Β', σελ. 3. 'Ο Ρ. Ο Ιι α 1 & π ά ο η, Αυτόθι, παρερμηνεύουν τάς πηγάς, 

δημιουργεί δύο δοϋκας, τον Ησαάκιον Κομνηνόν καί τον Ίσαάκιον "Αγγελον, ένφ 

πρόκειται περί ενός καί τοϋ αύτοϋ προσώπου. 

2 Ο. 3ς]ι1αιτι66Γ|τβΓ, δί^ίΐΐο^ταρίιίε, σελ. 272 - 275. 

3 Κατά τόν 2τ. Κυρ ιακίδην, Τό μολυβδόβουλλον τοϋ στρατηγού Μελίου, 

Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής 2χολής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 

τόμ. 2 (1932), σελ. 320-326. 

4 Χωνιάτης, σελ. 33. 

5 ΓΙλήν τής μελέτης τοϋ κ. Κυριακίδου,'βλ. καί Η. Ο ΐ' ά § ο ΐ γ σ, 'Ο Διγενής 

Ακρίτας. Ή βυζαντινή * Εποποιία στην ιστορία καί στήν ποίηση (Νέα 'Υόρκη, 

1942), σελ. 117 κε. . 
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όριστικώς οί Βυζαντινοί την Κιλικίαν, πιθανώτατα δέ πρέπει να ταχθή εις 
τούς χρόνους Τωάννου του Κομνηνοΰ»1.. 

Ή μνεία της δευτέρας Αντιόχειας έθορΰβησε τον Τ&ίβΐ. «ΙΠίπτια, 

γράφει ούτος, ΠΒεΙΙί ηοδίπ (βίν&φιβ ίρεαηι ΑηΙίοβΜαιη) πιπαιη 
δεηδίΐδ ΙΐΣώεδηί:,* ε§;ο ηοηάαηι ίηνβηι. Όίείπι^ιπίηε δοπρίοτ ιπΙογ ίρδαιη 
ιιτίχεπι βίιΐδςηο α^τυηι ? ζ)αο(1 νίχ ΟΓεάθπάαηι. Οιιοτε νέτο (δί ΐδίιιά 
δίαίιιεπδ) ιη&ΐο ΟΓάίηε ροδί ΑηίάοοΜ&ιιι αάάΐί Βαοάίοεαιιι ?»2 Ίο κείμενον 
εν τοΰτοις έχει καλώς καί ή άπαρίθμησις των πόλεων γίνεται κατά την γεω¬ 

γραφικήν των τάξιν, διότι ή δεύτερα "Αντιόχεια είναι ή μεγάλη συριακή πόλις 

του Όρόντου. 
Ή Αντιόχεια, καταληψθείσα προσωρινώς υπό των Περσών τώ 540 και 

ακολούθως, τφ 637, υπό των Αράβων, άπηλευθερώθη υπό των στρατευμά¬ 

των του Νικηφόρου του Φωκά τον Νοέμβριον του 969. Ή πόλις μετά τής 
περιοχής της, παραμείνασα υπό την βυζαντινήν κυριαρχίαν μέχρι τοϋ 1085, 

οπότε κατελήφθη υπό των Τούρκων, άπετέλεσεν ιδίαν στρατιωτικήν καί διοι¬ 

κητικήν περιφέρειαν εχουσαν επί κεφαλής άρχοντας μέ εύρεΐαν δικαιοδοσίαν, 

τούς δούκας ή κατεπά.νο)8. Ή Αντιόχεια κατελήφθη τήν 3ην Τουνίου 1098 

υπό των Σταυροφόρων καί έγινεν ή έδρα τής ομώνυμου φραγκικής ηγεμο¬ 

νίας. Παρά τήν μακράν δουλείαν της, ή πρωτεύουσα τής Συρίας διετήρει 
ακόμη κατά τον ΙΒ' αιώνα λείψανα τής παλαιάς αίγλης. Εις τον σύγχρονον 
περιηγητήν Τωάννην τον Φωκάν ιδιαιτέραν ένεποίησεν έντύπωσιν ή λαμπρο- 

της καί ή ισχύς των τειχών καί ή αφθονία των ποταμίων υδάτων. «“Αλλά 
χρόνος, γράφει, καί βάρβαρος χειρ ταΰτης τον όλβον ήφάνισε, καν ετι περι- 

αστράπτη πυργώμασιν, επάλξεών τε ίσχΰι, ευανθία περισχιζομένων υδάτων 
κελαρυσμοις, ήρεμα πως διαχεομένου τή πόλει του ποταμού καί περιζωννΰον- 

τος καί ΰγραΐς έπαφαΐς περιπλεκόμενου τών πυργωμάτων αυτής»4. 

1 Στ. Ιίυριακίδου, Αυτόθι, σελ. 326-327, Άλλην χρονολόγηση1 βλ. παρά 

Ε. Η ο η ί β- πι 3. π η, Όϊε Οεί^Γεηζε άεδ δγζΕηίίηίδΟΐιεη Κεϊεΐιεδ, (Βρυξέλλαι, 

1935), σελ. 67 κέ. 

2 Τ&ίεΐ, 8γιη1χ>ΐ2θ εηΐίεεε, Α', σελ. 107. Πρβλ. Ταίεΐ και Τΐιοιιιαδ, 

υτ1πιη<1εη, τόμ. Α', σελ. 272, σημ. 4. 

3 Πίνακα, ατελή καί όχι άπηλλαγμένον σφαλμάτων, τών δουκών καί κατεπάνω 

Αντιόχειας βλ. παρά Ο. 8 ο ΰ 1 η ιη 3 ε τ £ ε γ, δί£ϋ1ο£τ3ρΜε, σελ. 307-309. 

Πλεΐστα όσα σημεία τής προσοιπογραφίας τών βυζαντινών διοικητών τής μεγάλης 

συρικής πόλεως διηυκρινήθησαν εις τάς μεταγενεστέρας επιστημονικός συμβολάς τοϋ 

αύτοΰ διαπρεπούς έρευνητου περί τήν Βυζαντινήν Εποποιίαν. Πρβλ. καί τήν ειδι¬ 

κήν πραγματείαν τοΰ ]. Εαυτβηΐ, Εε άσε ά’ΑηΐίοεΙιε ΚΙιαΙείιαίοΐΗ- ιο68 - 1072, 

Βγζ. Ζεϊίδοΐιπίί;, τόμ. 30 (1929 - 1930), σελ. 405 -411. 

4 Ίωάννου τοΰ Φωκά, ’Έκφρασις έν συνάψει τών απ’ Αντιόχειας μέχρις· 

Ιεροσολύμων κάστρων καί χωρών Συρίας, Φοινίκης καί τών κατά Παλαιστίνην Άγιων 

Τόπων, Μί^η'β, Ρ&Ιγ. Οτεεεκ, τόμ. 133, στ. 929. 
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Οΐ δισταγμοί τοΰ ΤαίβΙ κατά τούτο μόνον είναι δικαιολογημένοι, καθ’ 

όσον προξενεί πράγματι εντΰπωσιν ότι εν έπισήμφ αΰτοκρατορικφ έγγραφη), 

διά τοΰ οποίου παρέχονται οικονομικά! προνομίαι εις ξένην δυναμιν, ανα¬ 

γράφεται καί ή Αντιόχεια, άπολεσθεΐσα όριστικώς διά τό κράτος από ιοΰ 
& 1085. Τό πράγμα έν τοΰτοις δεν είναι άνεξήγητον διά τον παρατηρητήν τον 

γνοχρίζοντα τήν πολιτικήν σκέψιν τών Βυζαντινών. Συμφώνους προς τήν θεω¬ 

ρίαν τούτων, κτήσεις καί χώραι, βιαίως άποσπασθεΐσαι καί ΰπαχθεΐσαι υπό 
εχθρικήν κυριαρχίαν, έξηκολοΰθουν νομιζόμεναι ώς μέλη τής Αυτοκρατορίας, 

1 προσωρινώς άποξενωθέντα. Μετά πείσμονος προσηλώσεως ή βυζαντινή πολι¬ 

τική ένέμεινεν εις τάς απόψεις ταΰτας. Μέχρι και αυτών τών κρισιμωτέρων 
στιγμών τής κρατικής άποσυνθέσεως ό ΟτΒίδ Βγζαηΐίιιιΐδ διετηρήθη ως 
θεμελιώδης έννοια διά τήν ρΰθμισιν τών εξωτερικών σχέσεων. “Ιδιαιτέρως 
όμως περί τής Λατινικής Ανατολής καί συγκεκριμένως περί τής ηγεμονίας 
τής “Αντιόχειας Ισχΰουν καί άλλοι ουσιαστικοί παράγοντες άπορρέοντες εκ 
ρητών διεθνών συνθηκών. Έχομεν έν πρώτοις τήν συνθήκην τοΰ 1108, διά 
τής όποιας ό Βοημοΰνδος, ήττηθείς εις τό Δυρράχιον, /ιναγκάσθη νά άνα- 

| - γνωρίση τήν επικυριαρχίαν τοΰ “Αλεξίου τοΰ Α' κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε, 
ώς ό ίδιος ομολογεί, «λίζιον γενέσθαι τοΰ σκήπτρου σου άνθρωπον καί ίνα 
σαφέστερον εΐποιμι καί φανεροχτερον, ο’ικέτην καί υποχείριον»1. Διά δεύτε¬ 

ρον φοράν, τφ 1137, ό “Ιωάννης ό Κομνηνός επέτυχε τήν ΰποτέλειαν τοΰ 
ήγεμόνος τής “Αντιόχειας2, κυρίως όμως ή επικυριαρχία τοΰ Βυζαντίου 
ήδραιώθη μετά τήν εκστρατείαν τοΰ Μανουήλ τοΰ Α' (1158-1159), καθ’ήν 
υπό δραματικός συνθήκας ό ήγεμών Κεηαιιά άε ΟΜΐίΙΙοη παρέδωκε τήν 
πόλιν εις τον αύτοκράτορα 5. Οΰσιαστικώς από τής στιγμής ταΰτης ή “Αντιό¬ 

χεια μετεβλήθη εις «βυζαντινόν προτεκτοράτον» 4, ή δέ αίγλη τής Αυτοκρα¬ 

τορίας κατέκτησεν ολόκληρον τον λατινικόν κόσμον τής “Ανατολής. Χαρακτη¬ 

ριστική από τής άπόψεως ταΰτης είναι ή μετά δέκα έτη (1168 -1169) χαρα- 

χθεΤσα ελληνική επιγραφή τοΰ έν Βηθλεέμ ναοΰ : «Ί* Έτεληώθη τό παρόν 
έργον διά χειρός Έφραίμ μονάχου ιστοριογράφου καί μουσιάτορος, έπί τής 
βασιλείας Μανουήλ μεγάλου βασιλέως πορφυρογεννήτου τοΰ Κομνηνοΰ καί 

1 Άννα ή Κομνηνή, ΙΓ', 12, τόμ. Β', σελ. 209. 

2 Ε. Οΐι μ 1 α η «3 ο π, Ένθ’ άνωτ., σελ. 131 κέ. Συναφές προς τό ζήτημα τής 

ύποτελείας τοΰ Λατίνου ήγεμόνος είναι καί τό άναφερόμενον εις τον διορισμόν "Ελλη- 

νος δυυκος Αντιόχειας, ό όποιος τρόπον τινά αντιπροσώπευε τον αύτοκράτορα τοΰ 

Βυζαντίου παρά τή ηγεμονική αυλή καί έλάμβανε μέρος εις τήν διακυβέρνηση* τοΰ 

κράτους. Αί σχετικοί όμοις μσ.ρτυρίαι δεν είναι έπί τοΰ αντικειμένου τούτου απολύτως 

πειστικοί: βλ. Αυτόθι, σελ. 132- 133, σημ. 3. 

3 Αυτόθι, σελ. 444 κέ. 

4 ΟΙ. Ο3 1ι 6 η, Ε» 8γπε άη Νοτό έ Γεροςμιε άβδ Οτοΐεπάεδ εί 1& Ρππεΐ- 

ραυΐέ ίι-αηςμιβ άΆπΐίοςίιε, (ΓΙαοίσιοι, 1940), σελ. 410 κέ. 
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επί τάς ημέρας του μεγάλου ρηγός "Ιεροσολύμων κυρού Άμορί και του τής 
αγίας Βηθλεέμ άγιιοτάτου επισκόπου κυρού Ραουλ, εν έτει ,ς^χοζ'»1. "Ως 
όρθώς παρετηρήθη, ή επιγραφή «αναγνωρίζει και μαρτυρεί περί τής επικυ¬ 

ριαρχίας του Μανουήλ του Κομνηνοΰ επί του βασιλείου των "Ιεροσολύμων»2. 

Είναι πολύ φυσικόν δ Αλέξιος δ Γ', άπολΰων τω 1198 το χρυσόβουλλον, 

διά του οποίου παρείχοντο προνομίαι εις την Βενετίαν, παλαιάν καί ταΰτην 
κτήσιν τής Αυτοκρατορίας, νά άποβλέψη προς τους αναμφισβήτητους τού¬ 

τους δεσμούς, οΐτινες συνέδεον τήν "Αντιόχειαν προς τον βυζαντινόν κόσμον. 

Οΰτω περατούται ή μακρά άπαρίθμησις των επαρχιών και των πόλεων 
τής Αυτοκρατορίας, εις τάς οποίας οι Βενετοί συμφώνως προς τά συνθήκας 
τού 1198, ειχον τό δικαίωμα νά ασκούν έλευθέραν εμπορίαν. "Ως δύναταί τις 
ευκόλως νά διάγνωση, δ συντάξας τό χρυσόβουλλον τού "Αλεξίου τού Γ' ακο¬ 

λουθεί είς τήν διαδρομήν του από των ακτών τής Άδριατικής μέχρι των 
οχθών τού Όρόντου υποτυπώδη γεωγραφικήν τάξιν. Αϊ διοικητικά! περιφέ- 

ρειαι τού Κράτους κατανέμονται εις πέντε διακεκριμένος ομάδας, μολονότι 
αύται ούδαμού άναφέρονται ρητώς. 

Όρμώμενος από τής πλησιέστερον προς τήν Βενετίαν κείμενης και άπω- 

τέρας προς δυσμάς επαρχίας, από τού θέματος δηλονότι ταύ Δυρραχίου, και 
κατευθυνόμενος προς νότον, δ συντάκτης καταλέγει εν προκοις τάς κατά τήν 
ηπειρωτικήν ακτήν ή εις τήν άμεσον αυτής ένδοχώραν εύρισκομένας διοικητι- 

κάς περιφέρειας τής "Ιεριχούς και Κανίνων, των "Ίωαννίνων κα! τής Δρυϊ- 

νουπόλεως. Είσχωρών ακολούθως εις τό εσωτερικόν, μέ κατεύθυνσιν προς 
τά νοτιοανατολικά, μνημονεύει τάς επαρχίας Δεαβόλεως, Κολωνίας, Άχρίδος, 

Πρέσπας, Καστοριάς και Σερβίων. Εγκαταλείπουν δμως τήν πορείαν ταύτην, 

τρέπεται άποτόμως προς βορράν και δΓ αυθαιρέτου άλματος φθάνει εις τό 
ίΐέμα Τριαδίτσης, τής σημερινής Σόφιας, και Βελεβουσδίου, έκειθεν δέ, όπι- 

σ&οδρομών πάλιν προς τά βορειοδυτικά, μνημονεύει τήν βορειοτάτην επαρ¬ 

χίαν τής Ναϊσσού κα! Βρανιτζόβης, τής οποίας τό κατά τήν Βρανίτζοβαν 
σύνορον εύρίσκετο επί τού ρού τού Δουνάβεως. ΕΙτα, κατερχόμενος προς τήν 
μακεδονικήν περιοχήν, δ συντάκτης καταλέγει τάς περιφερείας Σκοπιών μετά 

^τής έπισκέψεως Κορίτων, Ζαγορίων, προς άνατολάς, Μαλεσόβης καί Μορο- 

ίβίσδου, Στρουμίτζης, Πριλάπου, Πελαγονίας, Μολυσκού καί Μογλένιον, τό 
θέμα Βερροίας μετά τού κατεπανικίου Κίτρους καί τέλος τό θέμα Βολερού, 

1 Ο. <3 σ άβτρΙίΕΐιΐοη, Εσδ ίηδοπρίίοηδ Ο&ρρπάοοίβηησε βί ΓΙαΐδίοΐτε άε 

ΓΕιυρίι-β Οεες άε Νίοεε, Οπεηί&Ιία Οΐιπδίίπηπ Ρεποάίοπ, τόμ. 1 (1935). σελ. 244. 

2 Αυτόθι, σελ. 246. 
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Στρυμόνος καί Θεσσαλονίκης. Οΰτω συμπληρούται ή πρώτη γεωγραφική 
δμάς, περιλαμβάνουσα τάς διοικητικός περιφερείας τής “Ιλλυρίας καί τής βο¬ 

ρείου Ηπείρου, τής αρχαίας Μυσίας καί τής Μακεδονίας. 

"Ορμώμενος καί πάλιν από τών δυτικών ακτών τής Αυτοκρατορίας, ό 
συντάξας τό χρυσόβουλλον τού 1198 επιχειρεί τήν απαριθμησιν δευτέρας ομα- 

δος επαρχιών. Μετά τό θέμα Νικοπόλεως, τό όποιον περιελάμβανεν ολόκλη¬ 

ρον τήν δυτικήν Στερεόν "Ελλάδα από Ηωαννίνων μέχρι Ναύπακτού, ανα¬ 

γράφονται αί παρακείμενοι νήσοι Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Ζάκυνθος, Λεύκάς 
καί Ιθάκη, μεθ’ ας τά δύο δρια τής Πελοπόννησου, τό δριον Πατρών καί 
Μεθώνης, περιλαμβάνον πιθανώς ολόκληρον τό δυτικόν καί νότιον τμήμα τής 
χερσονήσου, καί τό δριον Κορίνθου, “Άργους και Ναυπλίου. Άναφέρονται 
άκολούθως τό δριον Θηβών καί Εύρίπου (Εύβοιας) μετά τών νήσων Άν¬ 

δρου, Κέω, Μήλου κλπ., ή Δωδεκάνησος (Κυκλάδες), ή Μυτιλήνη, ή Χίος, 

ή Σάμος, ή Ρόδος, ή Κώς μετά τής Στροβίλου, ή Κρήτη καί ή Κύπρος. 

Μετά ταύτα, επανερχόμενος εις τήν Στερεάν καί όρμώμενος από τού 
ορίου Αθηνών, ό αύτοκρατορικός γραμματεύς αναγράφει τάς περιφερείας 
τής ανατολικής χέρσου "Ελλάδος καί τής Θεσσαλίας, [ίνημονεύων τάς επαρ¬ 

χίας Λεβαχάτων καί Βλαχίας μετά τής έπισκέψεως Δημητριάδος, τών δύο 
Αλμυρών," τών επισκέψεων "Ρεβενίκου καί Φερσάλων καί Δομοκού και Βε- 

σαίνης, ωσαύτως δέ καί τών χαρτουλαράτων Έζερού καί Δοβροχουβίστης, 

τήν πόλιν τών Τρικάλων, τήν επαρχίαν Λαρίσης καί τήν επίσκεψιν Πλατα- 

μώνος. 
"Η τετάρτη δμάς περιελάμβανε τάς θρακικάς περιοχάς μέχρι τού Αίμου. 

Ποώτον ήρχετο τό παλαιόν θέμα Μακεδονίας και Θρρκης μετά τής επισκέ¬ 

ψεις Χοιροβάκχων, τής πόλεως τής Σηλυβριας και τών επισκέψεων Τζου- 

ρουλού καί Θεοδωρουπόλεως καί Μεσσήνης, Άρκαδιουπόλεως καί Βουλγα- 

ροφύγου. Ήκολούθουν αί επαρχίαι Χερρονήσου προς νότον, Άδριανουπό- 

λεως καί Διδυμοτείχου βορειότερον καί Άγχιάλου, κατά τήν άκτήν τού 
Εύξείνου Πόντου. Τελευταϊον ήρχετο τό τετραμερές θέμα Φιλιππουπόλεως, 

Βερόης, Μόρρας, καί Άχριδούς. 
ΕΙς τήν Μικρόν Ασίαν δ συντάκττης διαπεραιούται διά τού Βοσπόρου 

εις τήν βορείαν άκτήν τής Βιθυνίας, δπου έκειτο ή επαρχία Μεσοθυνίας καί 
ή επίσκεψις Δαματρύος. Κατευθυνόμενος προς νότον, συναντά τήν επαρχίαν 
Νικομήδειας καί τήν είς αυτήν ύπαγομένην επίσκεψιν Πυλών καί Πυθίων. 

Δυτικώτερον έρχεται τό θέμα Όψικίου καί Αιγαίου μετά τής έπισκέψεως 
Λοπαδίου και Άπολλωνιάδος, νοτίως δέ τούτων ή επαρχία Άχυράους. Κατά 
τήν δυτικήν άκτήν, έναντι τής Λέσβου, εύρίσκεται ή περιφέρεια Άτραμυτ- 

τίου. Ακολούθως, διασπών προς στιγμήν τήν γεωγραφικήν ενότητα, ό συν¬ 

τάκτης τού χρυσοβούλλου αναγράφει τό θέμα Μυλάσης καί Μελανουδίου, 

επανερχόμενος δέ βορειότερον καί οίονεί έπανασυνδέων τήν ταραχθεΐσαν 
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τάξιν, μνημονεύει τά θέματα Μαιάνδρου, Νεοκάστρων καί Φιλαδέλφειας. 

"Ακολουθών τέλος την διά Φιλαδέλφειας και Λαοδικείας μεσογειακήν οδόν, 

καταλήγει εις την επαρχίαν "Αττάλειας, Σελεύκειας, Αντιόχειας τής επί τφ 
Κράγορ καί τής Λαοδικείας. Τελευταία αναγράφεται ή μεγάλη "Αντιόχεια τής 
Συρίας. 

Ή διοικητική διαίρεσις του Βυζαντινού Κράτους, οίαν παριστάνει 
αυτήν τό υπέρ τών Βενετών χρυσόβουλλον του "Αλεξίου του Γ', εμφανίζει 
κατακερματισμόν εις τό έπακρον τών παλαιό τερών διοικητικών περιφερειών. 

Πρέπει εν τούτοις νά σημειωθή δτι τό φαινόμενον τούτο δεν είναι τι τό 
ιδιαιτέρως χαρακτηριστικόν τής κρίσιμου τούτης εποχής του ΙΒ' λήγοντος 
αίώνος, καθ" ήν επικρατούν κεντρόφυγες δυνάμεις καί ή Αυτοκρατορία φέ¬ 

ρεται προς τήν εσωτερικήν διάσπασιν καί τήν κατάρρευσιν. Εις τάς ευρω¬ 

παϊκός κυρίως επαρχίας τά συμπτώματα ταυτα παρατηρούνται ήδη από τών 
χρόνων του Βασιλείου του Β'. Υπερβολικόν πάντως είναι τό γραφέν ό'τι «ή 
διαρρυθμισις τών δυτικιον θεμάτων, οία παρουσιάζεται εις τό έγγραφον του 
"Αλεξίου του Γ' του 1198, πρέπει νά είναι έργον κατά, μέγα τουλάχιστον 
μέρος του Βασιλείου του Β' του Βουλγαροκτόνου, συντελεσθέν τούτο μέν 
κατά τήν διάρκειαν του προς τούς Βουλγάρους πολέμου καί ένεκα τών ανα¬ 

γκών αυτού, τούτο δέ μετά τό ευτυχές αυτού τέρμα καί τήν συμπλήρωσιν τής 
κατακτήσεως τών τέως εις τό κράτος τού Σαμουήλ άνηκουσών χωρών, αίτι- 

νες έπρεπε νά όργανωθώσι διοικητικώς καί έκκλησιαστικώς» *. Εις τήν προϊ- 

ούσαν κατάτμησιν δεν διακρίνομεν συνειδητήν μεταρρυθμιστικήν προσπά- 

όποία, άλλοτε έπιδεινουμένη, άλλοτε άνακοπτομένη, καταλήγει εις τον κατα¬ 

κερματισμόν τού 1198. 

"Εκ τής συγκριτικής μελέτης πάντων τών στοιχείων τών παρεχόμενων 
υπό τού χρυσοβοΰλλου τού "Αλεξίου τού Γ' έν συνδυασμώ προς τάς πληρο¬ 

φορίας άλλων άλλης φυσεως πηγών προέκυψε σαφώς δτι εις τάς γενικώς της 
γραμμάς ή είκών, τήν οποίαν παρουσιάζει τό έγγραφον τούτο, δεν άφίσταται 
ούσιωδώς τής πραγματικότητος. Υπάρχουν βεβαίως έν τή μακρά απαριθμή¬ 

σει τών βυζαντινών διοικητικών περιφερειών σημεία σκοτεινά καί άμφισβη- 

τήσιμα : δσα άναφέρονται εις τμήματα τού αύτοκρατορικού εδάφους, δπου ή 
βουλγαρική έπανάστασις καί ή σέρβική χειραφέτησις ή άλλαι χωρισταί ένέρ- 

γειαι έδημιοΰργησαν διαφορετικός πραγματικός καταστάσεις· οσα καταφανώς 
οφείλονται εις τήν πλημμελή ορολογίαν, ώς αύτη παρεδόθη έν τή λατινική 
μεταφράσει τού κειμένου* άλλα τέλος, προς τά όποια μετ" έπιφυλάξεως πρέ¬ 

πει νά άποβλέψη ό ερευνητής ως παρέχοντα πληροφορίας ήκιστα πιθανός. 

1 Στ. Κυριακίδου, Βυζαντινού Μελέτα ι, σελ. 414. Πρβλ. τάς παρατηρή¬ 

σεις του Ο. θ5ΪΓθ£θΓ8ΐ<γ, Οεδοΐιΐοΐιίε (Ιεδ 1>γζ. σελ. 221, σημ. 2. 
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Παρά τάς άτελείας ταύτας, τά ιστορικά δεδομένα τά παρεχόμενα υπό τού χρυ- 

σοβούλλου τού 1198 δύνανται νά χρησιμεύσουν ώς βάσις διά πάσαν περαι¬ 

τέρω διερεύνησιν, πολλώ μάλλον καθ" οσον ό συντάξας τό έγγραφον ειχεν 
άναμφισβητήτως προ οφθαλμών επισήμους πηγάς τής αύτοκρατορικής Γραμ¬ 

ματείας, δημοσιονομικού πιθανώτατα χαρακτήρος, ϊσως αυτό τούτο τό κεν¬ 

τρικόν έδαφονόμιον τής Κωνσταντινουπόλεως ι. Ή μελέτη καί άλλου πολυτί¬ 

μου κειμένου, τής ΡατίΚίο Κοηΐίΐηίεε, θέλει διαφωτίσει τό πρόβλημα τής 
καθ" όλου επαρχιακής διοικήσεως ολίγα έτη βραδύτερου, μικρόν προ τής κατα- 

λύσεως τού Βυζαντινού Κράτους υπό τών Λατίνων τής Τετάρτης Σταυροφο¬ 

ρίας (1204). Ή έρευνα τού έγγράφου τούτου θά άποτελέση τό αντικείμενου 
τού δευτέρου κεφαλαίου τής παρούσης εργασίας. 

ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 

1 ΙΙερ» τούτου βλ. Κι*. Ι)όΐ£βι·, ζαγ Οεεοΐιϊεΐιΐε άετ ύγζ&ηϋ· 

ηΐδοΐιεη Ρΐη3ΐιζν6Γ\ν&1ί;πη£, σελ, 92 κέ. 
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Μεταξύ των εθιμικών σχέσεων βοσκής, εκείνη ή οποία έκίνησε περισ¬ 

σότερον την προσοχήν από νομικής, αλλά και από γειοργικοίκονομικής επο- 

ψεως, ύπηρξεν ή εις διάφορα μέρη τής Ελλάδος ΐσχυσασα, εις τινα δέ, ώς 
λ.χ. την Φθιώτιδα1, την Σκΰρονδ, ώρισμενα σημεία τής Μάνης3, και 
μέχρι σήμερον ισχΰουσα 4 5, κατά την οποίαν—εν γενικαίς γραμμαις—έπί ενός 
και τού αυτού άπεριφράκτου αγρού εις εν μέν πρόσωπον ανήκει τό δικαίωμα 
καλλιέργειας, εις έτερον δέ τό τής βοσκής τής μετά τον θερισμόν και αποκο¬ 

μιδήν των καρπών άπομενούσης κσλάμης, ώς και τού κατά τον χρόνον τής 
άγραναπαΰσεως (ούσης υποχρεωτικής) φυομένου εν τφ άγρφ αυτοφυούς 
χόρτου \ Άμφότερα δέ τά δικαιώματα ταΰτα, ανεξάρτητα τελείως άλλήλων, 

είναι κληρονομητά και άπαλλοτριωτά κεχωρισμένως. 

Τό εθιμικόν τούτο δικαίωμα παρέσχεν εις τούς "Ελληνας νομικούς και 
τά δικαστήρια πολλήν αμηχανίαν, διότι, έμφανίζον διχασμόν τής κυριοτητος, 

παρίσταται απροσάρμοστον προς την νομικήν αρχήν τού βυζαντινό - ρωμαϊκού 
δικαίου, αλλά καί τού νειοτέρου, τού ενιαίου, δηλονότι, και αδιαίρετου τής 
κυριοτητος επί των ακινήτων, κατ’ ακολουθίαν δε και προς την ετεραν αρχήν 

δΐιροΓίίοίοδ δοΐο οοάίί: τού δικαίου τούτου. 

Παρά τό ενδιαφέρον όμως, τό όποιον παρουσιάζει τό εν λογορ έθιμον, 

δεν έξητάσθη μέχρι σήμερον έπαρκώς, άλλα μόνον περιοιρισμενως, από τής 

1 ΙΙερί σ,ύτοΰ βλ. Γ ν ω μ ο 5 ό τη σ ι· ν II. Παπαρρηγοπούλου, I. Ευκλείδου, 

εις Θέμιδα Άγγελοπούλων. Α', 538.—Νόμον 5091/1931/ και Π.Δ. τής 13/25-5- 1932, 

αντικατασταθέντα διά του Λ.Ν. 1028/1946/ «περί καταργήσεως χιορ ιστών δικαιωμά- 

τα>ν χορτονομής», κυρωθέντος καί τροποποιηθέντος υπό του Ν. 187 τής 4/9 - 12 -1946. 

2 Μ ι χ. Στεφανίδου, Τό εθιμικόν δικαίωμα τής χορτονομής επί άλλοτρίου 

εδάφους, εις Έπιθεώρησιν Τοπικής Αύτοθιοικήσεως, περίοδ. Β , έτος ΙΘ , τεϋχ. α 

(3 Αθήνα ι, 1940), 55 έπ.—Άπόφασις ΙΙρωτοδ. Χαλκίδος 916/1908/, είς Θέμιδα Αγγε- 

λοπούλων, ΚΑ', 48. 

5 Ί. Τσιγκουράκου, Δικαίωμα χορτονομής έξ εθίμου, είς περιοδικόν «Δι¬ 

καστική», Β' (1930), μέρος Γ', ο. 

1 Έφ’ όσον ύφίστατο κατά την εισαγωγήν τού Αστικού Κωδικός (άρθρ. 59 

Εισαγωγικού νόμου Ά.Κ. ύπ3 άριθ. 2783/1941/), 

5 Άπό έπόψεως ίσχύοντος δικαίου βλ. Χρ. Θηβαίου, Εθιμογενής κοινο- 

• χρησία βοσκής, είς "Αρχεΐον "Ιδιωτικού Δικαίου, 3 (1936),.485 έπ. Τού αυτού, 

Ελληνικόν Γεωργικόν Δίκαιον, τόμ. Α' (Άθήναι, 1949), 146 έπ. 

Λί βολαί τής νήσου Κέας 

έπόψεως κυρίως τής εφαρμογής του, ή δέ επ’ αυτού νομολογία των κατωτέ¬ 

ρων δικαστηρίων δεν υπήρξε παγία. Ή καταγωγή καί ή ιστορική έξέλιξις 
τού εθίμου τούτου εις την Ελλάδα παραμένει άγνωστος. Κατ’ ακολουθίαν, 

πάσα προσπάθεια διά την έξακρίβωσιν τούτων δεν δύναται παρά νά είναι 

χρήσιμος διά τον καθορισμόν τής νομικής του φύσεως. 

Ενταύθα δεν προτιθέμεθα νά ερευνήσω μεν τά κατά τό έθιμον είς δλα 
τά μέρη τής Ελλάδος, εις τά. όποια άπαντά- θά. περιορισθώμεν είς την νήσον 
Κέαν, είς την οποίαν ανευρίσκεται επίσης, καί θά τό εξετάσω μεν άπό τού 
σημείου, καθό αι σχετικαί πηγαί μάς βοηθούν έπαρκώς. Θά τό συσχετίσω μεν 

-δέ καί προς τό των άλλων μερών, εις τά οποία είναι γνωστή ή ύπαρξίς του, 

έφ* όσον τούτο συμβάλλει εις την διασάφησίν του. 

Έκ των ίστορησάντων τά κατά την νήσον Κέαν αναφέρουν τό έθιμον 

ό Αντώνιος Μηλιαράκης1 καί ό Τω. Ψύλλος2. 

Έκ τούτων, ό πρώτος γράφει σχετικώς : «Έπί μεγάλης έκτάσεως κτη- 

»μάτων συμβαίνει νά ύπάρχωσι δύο κύριοι, ών ό μέν έχει την κυριότητα, ό 
»δέ τό δικαίωμα τής νομής, τούτο δέ τό δικαίωμα λέγουσι βολήν επομένως 
»όταν θερίση ό κύριος τού κτήματος τούς δημητριακούς καρπούς, δεν δύναται 
»νά δώση είς τά ζφα αυτού τήν έναπολειπομένην καλαμιά, διότι ανήκει είς 
»άλλον, έχοντα επ’ αυτής κυριότητα ή έχοντα τήν βολήν». 

Ό δέ Ί. Ψύλλας, στηριζόμενος εις τήν ελληνικήν ονομασίαν τού έθίμου 
«βολή», θεωρεί πιθανώτερον δτι τούτο έγεννήθη κατά τούς βυζαντινούς 
χρόνους, «παρέμεινε δέ καί έπί τής ένετικής κατακτήσεως καί έπί τουρκο- 

»κρατίας, διότι συνέφερεν είς τούς κατακτητάς νά άφήσουν εις τούς ύποδου- 

»λωθέντας μεγάλας εκτάσεις γαιών άπεριτειχίστων καί άδένδρων, είς ούς 
»παρεχωρήθη καί τό δικαίωμα νά σπείρωσι καί νά θερίζωσιν, άλλα τό χόρτον 
»έπεφύλαξαν διά τά ποίμνιά των. Έξ ού συνέβη έπί των άδένδρων καί άπε- 

»ριτειχιστών τούτων εκτάσεων τής βολής πλεΐστοι δσοι νά ύπάρχωσι κύριοι 
»έπί τής βολής, είς πολλά χωράφια διαιρούμενης, ών έκαστον άλλον κύριον 
»ειχεν, ή δέ βολή, έκ πολλών χωραφίων άποτελουμένη, ένα άνεγνά)ριζε κύριον 

»τού χόρτου, είς ήν έβοσκεν άκωλύτως τά ποίμνιά του. Ύπήρχον επομένως 
»πολλοί κύριοι, οί μέν τού σπείρειν καί θερίζειν, έκαστος είς τό χωράφιόν 
»του, τό σύνολον των οποίων άπετέλει τήν βολήν, ό δέ τού χόρτου έφ’ δλης 
»τής βολής ή τού συνόλου των χωραφίων, έξ ών άποτελείται ή βολή... Ό 

1 Υπομνήματα περιγραφικά των Κυκλάδων νήσων κατά μέρος. "Ανδρος, Κέως 

(’Αθήναι. 1880), 243. 

2 Ιστορία τής νήσου Κέας άπό των άρχαιοτάτο)ν χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς 

(Άθήναι. 1920). 162 έπ. καί 287. 
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»κύριος τού χωραφιού δεν είχε ιό δικαίωμα νά περιτειχίζη αυτό...»1. 

Κατώτερο) δε ό ίδιος λέγει: «Ή βολή... απαρτιζόμενη έκ πολλών αγρών, 

»άνηκόντων εις διαφόρους ιδιοκτήτας, είναι κτήμα ετέρου, οστις είναι κύριος 
»τής χορτονομής. ”Αρα έκαστος αγρός έν τή βολή έχει δΰο κυρίους. Ό μέν 
»είναι κύριος του αγρού, δυνάμενος να σπείρη και νά θερίζη, νά πωλή αυτόν 
»καί νά διαθέτη κληρονομικούς. Ό δέ είναι κύριος τής χορτονομής δυνάμενος 
»επίσης νά πωλή αυτήν και διαθέτη κατά βουλησιν» 3. 

Οΰτω περιγράφουν τύ έθιμον τής βολής οι ιστορικοί τής νήσου. 

Πλήν ομο)ς των πληροφοριών των συγγραφέων τούτων, υπάρχουν και 
διάφορα ανέκδοτα έγγραφα άφορώντα εις τάς βολάς τής Κέας, τά όποια δια¬ 

φωτίζουν αρκούντως τά κατ’ αύτάς εις τρόπον, ώστε νά αποτελούν βάσιν 
επαρκή προς άνευρεσιν τής αμέσου προελεΰσεώς των. 

Κατά τήν Καποδιστριακήν εποχήν τό ζήτημα των βολών τής νήσου άπη- 

σχόλησεν εις δΰο περιπτιόσεις τήν Κυβέρνησιν. Πρώτον μέν, κατά τό έτος 
1828, οτε πρόσφυγες έκ τής γειτονικής Καρύστου καί των Στυρών κατέφυγον 
εις τήν Κέαν μετά τών ποιμνίων των καί έβοσκον εις τάς νομάς της, άρνη- 

θέντες τήν πληρωμήν εις τούς κυρίους αυτών άποζημιώσεως διά τήν βοσκήν, 

δεύτερον δέ, κατά τά έτη 1829, 1830 καί 1831, οπότε οΐ κύριοι τής καλλιέρ¬ 

γειας τών αγρών τής νήσου—οί όποιοι αγροί άπετέλουν τάς βολάς—έξηγέρ- 

θησαν κατά τών ιδιοκτητών τούτων καί έζήτησαν από τήν Κυβέρνησιν νά 
άπαλλάξη τά κτήματά των από τοΰ δικαιώματος τής χορτονομής, προσεφέ- 

ροντο δέ νά πληροόνουν ευχαρίστως εις τό Δημόσιον φόρον βοσκής αντί τού 
μέχρι τούδε πληρωνομένου μισθοόματος προς τούς ιδιοκτήτας τών βολών. 

Εις τήν πρώτην περίπτωσιν ή Κυβέρνησις διά τού ύπ’ άριθ. 722 τής 5 

Μαίου 1828 εγγράφου της6 άνεγνώρισεν εις τούς ιδιοκτήτας τών βοσκών τό 
δικαίωμα νά αποζημιωθούν υπό τών προσφύγιον Καρυστίων διά τήν νομήν, 

αλλά λόγω τών δεινοπαθημάτων τών τελευταίιον ύπέδειξεν εις τούς πρώτους, 

νά άρκεσθούν νά τούς πληρωθή τό ήμισυ τού καθωρισμένου διά τάς βολάς 
μισθώματος. Τούτο έδέχθησαν οί ίδιοκτήται. 

Οί πρόσφυγες δμως φαίνεται ότι όχι μόνον δεν άπεδέχθησαν ευχαρίστως 
τάς εύνοϊκάς δι’ αυτούς υποδείξεις τής Κυβερνήσεως, αλλά παρέσυρον διά 
τής στάσεώς των καί τούς εντοπίους ποιμένας, οί όποιοι, ένφ άρχικώς έν- 

εφανίσθησαν σύμμαχοι τών δικαιούχων τών βολών κατά τών προσφύγων 4, 

* 

1 "Ενθ’ «ν., 162. 

2 ’Ένθ’ αν., 287. 

2 Τό έγγραφον τούτο βλέπε εις τό έν τελεί της παρούσης Παράρτημα 

ύπ’ άριθ. 1. Εις τό Παράρτημα τοΰτο δημοσιεύομεν μέ αύξοντα αριθμόν τά σχετικά 

μέ τάς βολάς έγγραφα, τά μή καταχωριζόμενα έν άποσπάσματι είς τύ κείμενον. 

4 Βλ. είς Παράρτημα ύπ’ άριθ. 2 καί 6 έγγραφα. 
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μετέπειτα ήρνοΰντο καί ούτοι νά πληριόνουν τό μίσθωμα τής βοσκής είς τούς 
ιδιοκτήτας αυτής. Προσέτι δέ έζήτησαν ρητώς καί τήν κατάργησιν τών 
βολών, ΰποβαλόντες προς τούς έν τή Συνελεύσει Πληρεξουσίους των υπό¬ 

μνημα υπό ημερομηνίαν 26 Αύγούστου 1829 *, διά τού οποίου τούς έζήτουν 
νά ενεργήσουν σχετικώς παρά τή Κυβερνήσει. 

Προ τής υποβολής τού υπομνήματος τών καλλιεργητών, καί οΐ' ίδιο- 

κτήται τών βολών είχον άπευθυνθή δι* αναφοράς των προς τήν Κυβέρνησιν 
επικαλούμενοι τήν προστασίαν της κατά τών ιδιοκτητών τής καλλιέργειας τών 
αγρών 2. 

Τά Κυβέρνησις άμφοτέρας τάς προς αυτήν αναφοράς τών ενδιαφερομέ¬ 

νων άπέστειλε πρός τον Έκτακτον Επίτροπον τών Βορείων Κυκλάδιον, 

ζητούσα νά τήν πληροφορήση έπί τών έν αύτάις διαλαμβανόμενων. Είς άπάν- 

τησιν ό Έκτακτος Επίτροπος υπέβαλε τό ύπ’ άριθ. 4903 τής 17 Όκτο.)- 

βρίου 3 829 έγγραφόν του, διά. τού οποίου άρκεΐται νά παράσχη πρός τήν 
Γενικήν Γραμματείαν τής Επικράτειας πληροφορίας περί τοΰ εθίμου τών 
βολών, άρνεΐται όμως νά έκφέρη γνοηιην περί τής δοτέας είς τό ζήτημα 
λύσεως*. 

Ή αρνησις τής πληρωμής μισθώματος διά τήν βοσκήν υπό τών ιδιοκτη¬ 

τών τής καλλιέργειας τών χωραφίων καί ή άξίωσίς των περί καταργήσεως τών 
βολών ύπήρξεν αφορμή νά έπέλθη άναστάτωσις εις τήν νήσον, τής οποίας οί 
κάτοικοι διηρέθησαν εις δύο άντιμαχομένας μερίδας, είς τήν τών γεωργών 
άφ* ενός, καί τήν τών ιδιοκτητών τών βολών άφ’ ετέρου. 

Τά διεστώτα έπεχείρησαν νά συμβιβάσουν κατά τό έτος 1830 αί τοπικαί 
Άρχαί. Πρός τούτο ό Διοικητής “Ανδρου καί Κέας άπηύθυνε τήν ύπ’ άριθ. 

414 καί «από 2 Όκτωβρίου 1830 Διακήρυξίν του 4 πρός τούς κατοίκους και 
παροίκους τής νήσου Κέας, διά τής οποίας, μετά μακρόν πρόλογον, αναφέρει 
καί τά εξής ενδιαφέροντα αμέσως τό ζήτημα : «...Έπί τούτοις οφείλω νά σάς 
»διακοινώσω ότι ή ιδιοκτησία έκαστου είναι ιερά καί άπαραβίαστος, ότι οί 
»θείοι καί πολιτικοί νόμοι τήν υπερασπίζονται. Προσκαλούνται λοιπόν καί 
»προτρέπονται παρά τής Διοικήσεως ταύτης οΐ πολϊται, ποιμένες, κάτοικοι 
»καί πάροικοι τής Νήσου ταύτης, όσοι νέμονται καί σφετερίζονται αύθαιρέ- 

»τως καί δυναστικώς τάς κτηνοβοσκάς τών άποχωραφίων κοινώς δέ [βολών] 

»ν’ αποδώσουν πρός τούς νομίμους ιδιοκτήτας αυτών, όσα χρεωστούνται προ 
»δύο ήδη χρόνων καί νά συμβιβσ.σθούν τά μέρη κατά τήν Δικαιοσύνην καί 
»έπιείκειαν' νά συμφωνήσουν τοΰ λοιπού μέ τούς ιδιοκτήτας τών διαληφθέν- 

’ "Ορα τοΰτο είς Π α ρ ά ρ τ η μ α ύπ’ άριθ. 2. 

Την αναφοράν ταύτην τών βολιού-/ων δεν άνεύρομεν. 

Γαύτην δεν δημοσιεύομεν ώς μή προσθετάυσαν νέον τι ενδιαφέρον τό θέμα. 

4 Καί τό έγγραφον τοΰτο άπόκειται είς τά Γενικά Αρχεία τοΰ Κράτους. 
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»τ(ΰν (δίο) Βολών περί τοΰ ενοικίου αυτών, παύοντες εις το έξης τοΰ ν’ άπαι- 

»τώσιν άβασίμως καί νά σφετερίζωνιαι μέ το δικαίωμα τοΰ ισχυρότερου την 
«Ιδιοκτησίαν των άλλων επί τάς ρηθείσας βολάς, τάς οποίας οι μέν έχουν 
«αγορασμένα;, οί δέ προικισμένος έξ άμνημονεύτων αιώνιον—διά τους εκτε- 

«θέντας λόγους... Ό Διοικητής Ν.Γαζέτης». 

Ή προσπάθεια αΰτη τοΰ Διοικητοΰ άπέμεινεν άκαρπος, διότι ό διορι¬ 

στείς εις Κέαν παρά τής Κυβερνήσεως κατά τό έτος 1830 εξ αφορμής ακρι¬ 

βώς τοΰ ζητήματος τοΰτου Διοικητικός Τοποτηρητής εις τό ύπ’ άριθ. 97 και 
από 8 Απριλίου 1831 έγγραφόν του προς τον Διοικητήν “Ανδρου και Κέας 
αναφέρει, μεταξύ άλλων, και τά έξης: «...Ή ύπόθεσις των βολών διηρεσεν 
»ήδη και τούς οίκοκυρούς λεγομένους (γεωργούς) καθ’ όλων των προκρίτων 
»τών έχόντων τάς βολάς, δηλονότι εκατέρων των άναφερομένων μερών τών 

«Προκρίτων...» *. 

Κατόπιν τής αποτυχίας τοΰ έπιχειρηθέντος συμβιβασμού υπό τών τοπι¬ 

κών Αρχών, δεν άπέμενε προς ρΰθμισιν τοΰ ζητήματος παρά ή άμεσος έπέμ- 

βασις τής Κυβερνήσεως. Πράγματι δέ έπελήφθη αΰτη τής ύποθέσεως καί έζή- 

τησε κατ’ αρχάς παρά τοΰ Διοικητικού Τοποτηρητοΰ Κέας νά πληροφορηθή 
λεπτομερώς πώς έχουν τά τοΰ εθίμου τών βολών, καίτοι περί αΰτοΰ ύπήρχον 
παρά τή Κυβερνήσει προηγούμενοι άναφοραί διαφόρων Αρχών*. 

Ούτος υπέβαλε μετ’ ολίγον προς τον Κυβερνήτην τής Ελλάδος τάς ύπ’ 

άριθ. 135 και 137 τής 29 Απριλίου 1831 σχετικός αναφοράς του. Δι’ αυτών 
παρέχει δσας πληροφορίας συνέλεξε προσωπικώς περί τών βολών, τάσσεται 
υπέρ τών απόψεων τών καλλιεργητών τών αγρών καί εκφράζει την γνώμην; 

όπως ή Κυβέρνησις κατάργηση τάς βολάς καί τάς κάμη έθνικάς νομάς, διά 
τάς οποίας νά πληρώνουν οί ποιμένες εις τό Εθνικόν Ταμεΐον. * 

Έκ τών αναφορών τούτων, εις την ύπ’ άριθ. 135 ό Τοποτηρητής συν- 

ήψεν άντίγραφον τοΰ ανωτέρω ύπ’ άριθ. 722 τής 5 Μαίου 1828 έγγραφου 
τής Γενικής Γραμματείας, υπομνήματα τών άντιμαχομένων μερίδων καί αντί¬ 

γραφα εγγράφων περιεχόντων δικαιοπραξίας επί βολών*. 

1 Έκ του εγγράφου τούτου εξάγεται προσέτι δτι παρέμενε καί κατά τήν εποχήν 

αυτήν εις τήν Κέαν ή διάκρισις τών κατοίκων εις τάξεις. Περί τής διακρίσεως ταύ- 

της βλέπε Ί. Ψύλλα, Ένθ’ αν., 204 έπ. 

2 Περί τού εθίμου τών βολών μεταξύ τών άλλων ύπήρχεν εις χεϊρας τής Κυβερ¬ 

νήσεως ή ύπ’ άριθ. 549 καί από 19 Δεκεμβρίου 1829 έκθεσις τής Επαρχιακής Δημο¬ 

γεροντίας Κέας προς τον Έκτακτον Επίτροπον Βορείων Κυκλάδων, τήν οποίαν ούτος 

είχε διαβιβάσει εις τήν Κυβερνήσει· διά τής ύπ’ άριθ. 5881 τής 80 Δεκεμβρίου 1829 

αναφοράς του, βεβαιών έν ταύτη δτι τά έν τή άνω Εκθέσει τής Δημογεροντίας εκτι¬ 

θέμενα «συμφωνούν πλήρως μέ τά δσσ. έπληροφορήθη έπιτοπίως ή "Εκτακτος Επι¬ 

τροπεία». Τήν διαφωτιστίκήν ταύτην Έκθεσιν βλέπε εις Παράρτημα άριθ. 8. 

3 Τήν αναφοράν ταύτην, ώς καί πάντα τά συνημμένα εις αυτήν έγγραφα—έξαι- 
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Ό I. Καποδίστριας, λαβών τάς αναφοράς τοΰ Τοποτηρητοΰ τής Κέας 
μετά τών έν αύταΐς εγγράφων, πριν ή άποφασίση, έζήτησε προφορικώς γνω- 

μοδότησιν τοΰ επί τής Δικαιοσύνης Γραμματέως Ίωάννου Γ. Γενατά, ό 
όποιος καί τοΰ ύπέβαλεν έγγραφον μακροσκελή τοιαύτην \ 

ΤΙ γνωμοδότησις αΰτη στηρίζεται εις τά υπό τών Γάλλων συγγραφέων 
τής εποχής εκείνης διδασκόμενα σχετικώς μέ τήν ναίιιο ρθίιίΓΟ, ώς αΰτη είχε 
διαμορφωθή εις τό γαλλικόν εθιμικόν δίκαιον (άτοίΐ οοιιΗιπιΪογ). 

Βάσει τής γνωμοδοτήσεως ταΰτης άπηΰθυνεν ό Κυβερνήτης προς τον 
Τοποτηρητήν τής Κέας τό από 23 Μαιου 1831 έγγραφόν του ?, διά τοΰ οποίου 
τοΰ παραγγέλλει νά ζητήση «παρά τών άπαιτοΰντων τήν διατήρησιν τών 
βολών» τάς εξομολογήσεις των έγγράφως, προς βεβαίωσιν τοΰ δτι ύπόκεινται 
εις τό έθιμον τά χωράφια, έφ’ οσον είναι άπερίφρακτα, ώς δέ περιτειχισθοϋν, 

λύεται καί παύει τό δικαίωμα τής χορτονομής. Μέ άλλους λόγους, εάν οί καλ- 

λιεργηταί τών αγρών ή δόνα ντο ελευθέρους νά τούς περιφράξουν. 

Ποία ύπήρξεν ή άπάντησις τοΰ Τοποτηρητοΰ εις τό ερώτημα τούτο τής 

Κυβερνήσεως, δεν γνωρίζω. 

Σχετικώς μέ τό ιστορικόν τοΰ ζητήματος, έκ τής άνωτέροη γνωμοδοτή- 

σεοος καί τοΰ από 23 Μα'ίου 1831 εγγράφου τοΰ Κυβερνήτου, προκύπτει δτι 
δέν είχε πεισθή ή Κυβέρνησις, εάν οί δικαιούχοι τής καλλιέργειας τών χωρα- 

φίων είχον ή όχι τό δικαίωμα τής περιφράξεοδς των, ώστε νά κριθή, εάν 
έπρόκειτο περί καταχρηστικής δουλείας βοσκής (ναίπο ράίατο) ή περί γνή¬ 

σιας τοιαύτης (άτοΚ άε ροίητ^^ο). Πάντως ό Γενατάς ώς νομικός έθεοόρει 
δτι τό ζήτημα έπρεπε ν’ άντιμετωπισθή συμφο5νως προς τά περί αυτού έν 
Γαλλία κρατήσαντα- 

Επίσης προ πάσης περαιτέρω έρεύνης μας περί τής καταγωγής καί τής 
φύσεως τοΰ δικαιοόματος τών βολών, άς προσθέσωμεν ολίγα τινά περί τών 
ύπαρχουσών πληροφοριών άναφορικώς μέ τό ζήτημα τοΰ δικαιώματος τής 
περιφράξεως τοΰ χοοραφίου υπό τοΰ ιδιοκτήτου τής καλλιέργειας αύτοΰ. 

Ό Τοποτηρητής Κέας εις τήν ανωτέρω ύπ’ άριθ. 135 τής 5 Μαΐου 1831 

αναφοράν του περιγραφών τάς βολάς αναφέρει δτι «ύπόκεινται εις τό τοιοΰ- 

»τον παράδοξον έθος τά χίοράφια, καθόσον είναι άπερίφρακτα, ώς δέ περι- 
«τειχισθώσι λύεται καί παύει τό δικαίωμα τής χορτονομής, καί ό έχων τήν 

ρέσει τοΰ Καταλόγου τών βολών καί της ύπ’ άριθ. 414- Διακήρυξε ως τοΰ Διοικητοΰ 

"Ανδρου καί Κέας, τής οποίας απόσπασμα κατεχωρίσαμεν ανωτέρω—βλέπε είς Π α- 

ρ ά ρ τ η μ α υπό τούς αριθμούς 4-16. 

1 Βλ. ταύτην είς Παράρτημα άριθ. 17. Έκ τοΰ δημοσιευόμενου κειμένου 

της παραλείπονται τά έν αυτή άντιγραφόμενα ύπο τοΰ Γενατά μακρά χωρία έκ τών 

συγγραμμάτων τοόν επικαλούμενων είς αυτήν Γάλλων συγγραφέων. 

2 II α ρ ά ρ τ η μ α άριθ. 15. 
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»βολήν δεν δύναται πλέον νά ζητή διά τό περιφραγμένον εκείνο χωράψιον 
»τίποτε, άλλ’ 6 ιδιοκτήτης νέμεται συνάμα και τδ χόρτον του». Οί δέ ίδιο* 

κτήται τής καλλιέργειας των χωραφίων εις τό από 26 Αύγουστου 1829 υπό¬ 

μνημά των προς τους πληρεξουσίους των1 γράφουν καί τά εξής: «...και 
»επειδή δλοι οί γεωργοί έχουν ζώα, καθότι χωρίς ζωα νά ζήση γεωργός δεν 
»έμπορεΐ, βιαζόμεθα οί ατυχείς νά κτίζω μεν δλα τά παλαιοχώραφα, καί νά 
»τά κτίζωμεν όχι μέ χαμηλούς τοίχους, άλλα νά είναι σχεδόν υψηλότεροι τοΰ 

» άνθρω π ίνου σά> ματος...» 2. 

Ποΐαι ήσαν αί απόψεις των δικαιούχων των βολών επί του σημείου 
τούτου, άγνοοΰμεν, διότι εις τάς άνευρεθείσας αναφοράς τούτων προς την 
Κυβέρνησιν ούτε γίνεται ούτε ύπήρχεν ανάγκη, καθ’ον χρόνον συνετάχθησαν 

αύται, νά γίνη λόγος περί αυτού. 

Τό ασαφές καί αόριστον τής έκθέσεως τού Τοποτηρητού Κέας τής ύπ’ ά- 

ριθ. .135 αναφοράς του, ώς προς τάς προϋποθέσεις τής περιφράξεως των 
αγρών, δεν έπεισε την Κυβέρνησιν περί τού επιτρεπτού εις τον κύριον τής 
καλλιέργειας κατ’ελεύθερα ν βούλησίν του τής ένεργείας τοιαύτης. Εύλόγως δέ 
άμφέβαλλεν αύτη περί τούτου, διότι εις τά ύποβληθέντα προς τον Τοποτηρη- 

τήν Κέας υπομνήματα των άντιφερομενων μερών3 * οΰδεμία γίνεται μνεία 
περί περιφράξεως καί τών προϋποθέσεων της, δεν απέκλειε δέ ό Γενατάς 

«δολιότητας» τών ένδιαφερομένιον \ 

Φαίνεται δέ ότι πράγματι υπήρχε διαφορά αντιλήψεων επ’ αυτού, διότι 
έκ τών μεταγενεστέρους άσχοληθέντων περί τών βολών, ό μέν Α. Μηλιαρά- 

κης5 σημειοί: «Είναι δέ παράδοξος καί ό τρόπος τής απώλειας τού δικαιώ- 

»ματος τούτου τής βολής, διότι άπόλλυται, όταν ό κύριος τού κτήματος περι- 

»τειχίσχι διά περιβόλου τον αγρόν αυτού, δπερ δεν είναι πάντοτε εύκολον επί 
»μεγάλων εκτάσεων». Ό δέ Ί. Ψύλλας0, ό όποιος, ως εντόπιος, έγναόριζε 
καλύτερον από τον Μηλιαράκην τά τών βολών, βέβαιοί άντιθέτως δτι: «Ό 
»κύριος τού χωραφιού δεν είχε τό δικαίωμα νά περιτειχίζω αυτό, άλλ’ από 
»τών χρόνουν τής Ελευθερίας οί έχοντες τά χωράφια ήρχισαν νά περιτειχί- 

»ζουν αυτά αύθαιρέτως καί διά τούτο αΐ βολαί έσμικρύνθησαν καί τά πολυ- 

»πληθή ποίμνια ήλαττώθησαν καί έπανήλθομεν κατά τούτο εις τούς χρόνους 

1 Παράρτημα άριθ. 2. 

2 Παράρτημα άριά. 4. 

8 Βλέπε ταϋτα εις Παράρτημα ύπ’ «ριθ. δ και 6. 

* Παράρτημα άριθ. 17. 

« ’Ένθ’ άν., 24Β. 

0 ’ΈνΟ'* άν., 162/3. 
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»τών αρχαίων, δτε έκαστος γεωργός έτρεφεν ολίγα πρόβατα, ώς ιστορεί ό 
»Αΐσχυλίδης». 

Περί τού ζητήματος όμως τούτου πλειότερα κατωτέρω. 

Καθώς εκθέτει ό Ψύλλας, εν Κέα έκαστη βολή περιελάμβανε πολλά χω- 

ράφια διαφόρων καλλιεργητών, ήτο, τουτέστι, πολύ μεγαλυτέρας έκτάσεως 
τών συνήθων χωραφίων, καί επομένως ή αυτή έκτασις ώς προς μέν την καλ¬ 

λιέργειαν άνήκεν εις πολλούς ίδιοκτήτας, ώς προς δέ τήν νομήν εις ένα. 

Πλήν τούτου, τό εθιμον τής χορτονομής παρουσιάζεται πάντοτε συνδεδε- 

μένον μέ τό σύστημα τής άγραναπαύσεως. Είρήσθω, δτι τό σύστημα τούτο 
συνυπάρχει ούτως εις δλα τά μέρη, εις τά όποια εμφανίζεται τό εθιμον τής 
χορτονομής. 

Εκτός όμως τούτων, ή άγρανάπαυσις τών διαφόρων χωραφίων δεν έγί- 

νετο ακανονίστως καί άναμίξ, άλλα ολα τά χωράφια τά άνήκοντα εις μίαν καί 
τήν αυτήν ή καί περισσότερός χορτονομάς έσπείροντο ή ετέλουν εν άγρανα- 

παύσει κατά τά ίδια έτη. Είδικώς δέ διά τάς Κυκλάδας ε^ναι γνωστόν δτι αί 
πλείσται εκ τών νήσων τούτων διηρούντο εις δύο ή περισσότερα τμήματα, 

έκ τών όποιων εις το μεν ένα έσπείροντο δλοι οί υπάρχοντες έν αύτφ καλλιερ¬ 

γούμενοι αγροί, εις δε το άλλο τμήμα έτέλουν ούτοι συνολικώς έν άγρανα- 

παύσει, εις τό τελευταΐον δέ τούτο τμήμα περιωρίζοντο τά ζώα προς βοσκήν. 

Τό σύστημα τούτο έφηρμόζετο έναλλάξ άνά διετίαν τακτικώς. 

Τά τμήματα ταύτα έφερον καί ίδιον όνομα έκαστον. Οΰτο:> λ.χ. ή Σύρος 
διηρεΐτο εις τήν "Ανω Μεριά καί τήν Κάτω Μεριά ή Αμοργός εις 3Απάνω 

Μ ερέαν καί Κάτω Μ ερέαν 2, ομοίως ή Κίμωλος3 κλπ. 

Εκ τούτων, εκείνο τό όποιον έσπείρετο συνολικώς κατά τό καθωρισμέ- 

νον προς τούτο έτος εκαλείτο «άγκαιριά» ή «έγκαιριά», τό δέ ευρισκόμενον έν 
άγραναπαύσει ώνομάζετο «παραγκαιριά» \ §ν Σύρω δέ «πάστραι»5. Εις τήν 

1 Π. Ζερλέντου, Μαντροκάύισμα, βουδόμαντρες, θεμωνιά, μ πάτο (Έρμού- 

πολις, 1923), 1. 

2 Ί. Βογιατξίδου, Αμοργός (Άθήναι, 1918), 96. 

8 Ί. Β ο γ ι σ. τζ ί δ ο υ, Κίμιολος, είς περιοδικόν «Άϋηνά», ΛΕ' (1924), 117 έπ. 

4 Ί. Βογιατξίδου, ’ΈνΟ’ άν., 118/19.—Διά τήν Σίκινον πρβλ. Δ. Που- 

λάκη, Λεξικόν ιδία τής Σίκινου καί τινων άλλων τόπων (Ζωγράφε ιος Αγών, 

Β (Κωνσταντινούπολις, 1896), 8).—Ή λέξις εγκαιριά παρέμεινεν είς πολλάς νήσους 

και ως τοπωνυμιον, ως λ.χ. έν ΙΙάρω «’Εγκιοιά*, ίσως δέ και ή τής Νάδου Κοινό- 

της «Έγκαρες» προέρχεται έξ αυτής.—Διά τήν Σίφνον καί Σέριφον βλ. Ί. Βογια- 

τ ξ ί δ ο υ, ΕνΟ· άν. Επίσης ή λεξις αύτη προσέλαβε καί άλλας σημασίας, ώς π.χ. 

εγκαιριά έκλήΰη καί ό αγρός εκείνος ό όποιος δεν έσπείρετο κατ’ έτος, άλλ’ ήτο χρή¬ 

σιμος καί προς βοσκήν. 

5Αδδέ ΠεΠε. Κοεεα. Τι-αΐΐε εοιιιρίεί επγ Ιεε εόεΐΐΐεε, τόμ. Α', X, 

195 (Ραπε, εύεζ Βίεπεί: ρετε, 1790). Π. Ζε ρ λ έντο υ, νΕν0·’ άν. *Α. Δρακάκη, 

Ή νήσος Σύρος έπί Τουρκοκρατίας, Α' (Έρμούπολις Σύρου, 1948), 102 σημ. 2δ. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος !©’ 3 
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Κύθνον οί αγροί και σήμερον ετι χωρίζονται εις δυο τμήματα, τό εν καλείται 
«Άνωγκαιριά», τό δέ άλλο «Κατωγκαιριά», σπείρονται δέ εναλλάξ, ώστε το 

εν νά μένη πάντοτε προς βοσκήν. 

Εις την Κέαν οί εντόπιοι διαιρούν την νήσον εις πέντε τμήματα ή περι¬ 

φέρειας υπό τάς εξής έπιονυμίας: α') Πετρουσα β') Κατωμεριά γ ) Παραμε- 

ριά δ') Μεσαριό καί ε') άνευ ειδικής ονομασίας1. Καίτοι δεν δίδεται έξηγη- 

σις υπό των ιστορικών τής νήσου του λόγου τής πολλαπλής διαιρεσεως ταυ- 

τϊ)ς, δεν είναι καθόλου άπίθανον να ειχεν αυτή σχέσιν μέ την εναλλάξ συν¬ 

ολικήν καλλιέργειαν καί βοσκήν των αγρών κατά τά τμήματα ταυτα. Σημειω¬ 

τέου δτι ή διαίρεσις των καλλιεργησίμων περιφερειών, αί δποίαι χρησιμεύουν 
συγχρόνως καί ως βοσκαί κατά τήν άγρανάπαυσιν, εις πλείονα των δυο τμή¬ 

ματα συναντάται καί εις τήν νήσον Κάρπαθον 2. Διά τούτο καί την εις πλειονα 
τμήματα διαίρεσιν καί άλλων έκ των Κυκλάδων, ως λ.χ. τής Αμοργού εις 
τήν ’Όξω Μερεά κλπ., θεωρώ λίαν πιθανόν ώς σχετιζομένην άρχικώς μέ τήν 
συνήθειαν τών έχκαίριων καί όχι ως μεταγενεστέραν φυσικήν διαίρεσιν του 
τόποι», ώς δέχεται δ Καθηγητής Ί. Βογιατζίδης8. Ή εις πλείονα τών δυο 
τμήματα διαίρεσις τών έγκαιριών φαίνεται δτι επεβαλλετο εκ τών τοπικών, 

γεωργικών ή κτηνοτροφικών, συνθηκών, ώς λ.χ. τής υπάρξεως υδατος, απα¬ 

ραιτήτου διά τά ζώα, εις ώρισμένα μόνον μέρη, έκ του είδους τής καλλιέρ¬ 

γειας, <υστε νά επιτυγχάνεται ή σπορά καί χειμωνικών καί καλοκαιρινών, 

κλπ. Ουτω δέ αντί μιας κατά συνέχειαν έκτάσεως νά έσπείροντο δυο μη συ¬ 

νεχείς, έτεραι δέ δυο ή καί τρεις νά άφίνοντο έλεΰθεραι προς βοσκήν, αρκεί 
ή διαμόρφωσις καί ή έκτασις τών έν άγραναπαΰσει αγρών νά ικανοποιούν 
τάς άνάγκας τής επιτόπιου κτηνοτροφίας. Δέν είναι δέ ακόμη άπίθανον ανα- 

λόγως του κατά καιρούς μεγάλου ή μικρού αριθμού τών προς βόσκησιν ζψων 
ή καί δι’ άλλους λόγους νά έπήλθον τροποποιήσεις καί μεταβολαί τών τμη¬ 

μάτων τούτων. 

Ή Σκύρος, εις τήν οποίαν ισχύει όμοιον έθιμον χορτονομής με το τών 
βολών τής Κέας, διαιρείται εις δύο μεγάλα διαμερίσματα, το «Τραχύ» και το 

«Χωριό» 4. 

Πρέπει νά διευκρινισθή ακόμη δ'τι τό σύστημα τής διαιρεσεως εις τμή¬ 

ματα προς εναλλάξ καλλιέργειαν καί βοσκήν, δέν προϋποθέτει άναγκαίως καί 
τήν ύπαρξιν έν τώ τόπφ τού εθίμου τής χορτονομής υπό τήν μορφήν τών 
βολών τής Κέας, αλλά ύφίσταται καί εξυπηρετεί ομοίως καί επί τών περιπτω- 

1 Ί. *Ρ ύλ λ α. *Ένθ* άν., 272/3. 
2 Μ, Γ. Μιχαήλ ίδου Ν ο υ ά ρ ο υ, Λαογραφ ικά Σύμμεικτα Καρπάθου, Β' 

(Άθήναι, 1934), 37 έπ. 

3 'Ένθ’ αν., 119. 

4 Μ ι χ. Στεφανίδου, νΕνθ3 άν. 
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σεων, εις τάς οποίας ισχύει τό εθιμον τής κοινοχρήστου βοσκής, ήτοι τής υπό 
πάντων ανεξαιρέτως τών ιδιοκτητών ή κατοίκων ενός τόπου βοσκής τών 
ζψων των επί τών έν άγραναπαύσει γαιών αυτού, ή τής αμοιβαίας βοσκής 
τών ποιμνίων γειτονικών τόπων κλπ. 

Τά ίδιάζοντα, τά οποία χαρακτηρίζουν τάς βολάς τής Κέας, είναι πρωτί- 
στως τά εξής δύο : Πρώτον μέν, οτι δ κύριος τής καλλιέργειας τού αγρού τού 
περιλαμβανόμενου εις τήν βολήν δέν έχει τό δικαίωμα βοσκής έστω καί τών 
ϊδίοον ζφων επί τής μετά τον θερισμόν καλάμης καί τού εν άγραναπαύσει 
αυτοφυούς χόρτου τού αγρού του, άλλ', εάν τό πράξη, θά τό πράξη ως καί 
πας τρίτος, ήτοι μισθών τήν χορτονομήν τού αγρού του παρά τού κυρίου 
τής βολής. 

Δεύτερον δέ, οτι αί βολαί ήσαν κληρονομηταί καί άπαλλοτριωταί ασχέ¬ 

τως και κεχωρισμένως από τού δικαιώματος τής καλλιέργειας, χωρίς μάλιστα 
δ κύριος τής καλλιέργειας τού αγρού νά έχη δικαίωμα προτιμήσεως επί τής 

πωλουμένης βολής τού χωραφιού του, ή άντιστρόφως. 

Εννοείται δ'τι οί κύριοι τών βολών ειχον τό δικαίωμα τής ίδιοχρήσεως 
ή τής προς τρίτους εκμισθώσεως ή δι’ ανωνύμου συναλλάγματος παραχοορή- 

σεως τής βοσκής, τό δέ μίσθωμα ή αντάλλαγμα τής παραχωρήσεως τής χρή- 

σεως ταύτης περιήρχετο άποκλειστικώς εις τούς κυρίους αυτών. Έν Κέα κατά 
τήν τουρκοκρατίαν τό αντάλλαγμα τής βοσκής συνίστατο εις είδος (κε* 

φάλια ζφων) καί ήτο ακριβώς καθωρισμένον δι’ έκάστην βολήν άναλόγωςτής 
έκτάσεως της, κυμαινόμενον διά τήν διετίαν από δύο μέχρι δέκα έξ ζορων \ 

Άναφορικώς ήδη προς τήν προέλευσιν τού εθίμου, έχομεν όχι μίαν, 

αλλά περισσοτέρας επιτόπιους προφορικός παραδόσεις. Ή μία εκτίθεται υπό 
τού I. Ψύλλα2 ώς έξης: «Ή έπικρατοΰσα γνώμη εν τφ τόπφ είναι οτι έρη- 

μωθείσης ποτέ τής νήσου υπό τών ρωμαϊκών λεγεοόνων, οί πρώτοι έλθόντες 
έκ Κρήτης, Πελοπόννησου ή άλλαχόθεν έπεδόθησαν εις τήν κτηνοτροφίαν, 

ούτοι δέ πολλαπλάσιαζόμενοι καί άλλων δσημέραι προστιθεμένων έδέησε νά 
μοιράσουν τήν γην εις τεμάχια, τά δποία ώνόμασαν βολάς. 'Υπό τό ίδιον 
όνομα υπάρχουν καί εις Νάξον χορτονομαί... "Οσον έπληθύνοντο οί κάτοικοι, 
τόσον ύποδιηρούντο τά μεγάλα τεμάχια εις μικρότερα. Φαίνεται, όμως, λέγου- 

σιν, δ'τι δ πατήρ έδιδεν άδειαν εις τά τέκνα του νά καλλιεργώσι γήν προς 
σποράν κριθής ή σίτου καί δ πρώτος καλλιεργήσας έγένετο νομεύς, ήτοι ήδύ- 

νατο νά σπείρη, νά θερίζη, νά λαμβάνη τον καρπόν, νά πωλή τήν νομήν, 

ούχί δμως καί τήν χορτονομήν, άναγνωρίζων, ώς προς τούτο πάντοτε τον 

βολιοΰχον». 

1 Βλ. *Έκθεσιν τής Επαρχιακής Δημογεροντίας Κέας εις Παράρτημα άριθ, 

3. 3Αντίθετος ομοις εις υπόμνημα τών γεωργών, αυτόθι, άριθ. δ, ήτο «πρόβατα ή γρό¬ 

σια». Εις Σκϋρον τό μίσθωμα τής βοσκής συνεφωνείτο ή εις χρήμα ή εις είδος. 

2 ’Ένθ’ άν., 163. 
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"Αλλη παράδοσις είναι ή έκτιθεμένη εις την ανωτέρω μνημονευθεΐ- 

σαν ύπ’ άριθ. 135 καί από 29 Απριλίου 1831 αναφοράν τοϋ Τοποτηρητοΰ 
τής Κέας προς τον Κυβερνήτην. Εις αυτήν ό Τοποτηρητής εκθέτει δτι ή σύζυ¬ 

γος τοϋ Άντιπροξένου τής Αγγλίας Νικολάου Παγκοίλου Μαρία τοϋ άνεκοί- 

νωσεν, ως γνωρίζουσα τούτο έκ πατρικής παραδόσεως, δτι εις Κέαν εΐχεν έλθει 
ποτέ «’Οθωμανός τις άποσταλείς από τον τότε δραγομάνον τής Όθωμανικής 
Πόρτας καί έζήτει από τό Κοινόν τής Κέας φόρον 6000 γρόσια, οί 5έ τότε 
προύχοντες δώσαντες αυτά τά γρόσια εις τον Τούρκον έμοίρασαν μεταξύ των 
τά βοσκήματα τής Νήσου». 

Καί ή μέν πρώτη παράδοσις είναι συγκεχυμένη καί αόριστος, δεδομένου 
δέ δτι ή άναφερομένη έν αυτή ώς αρχή των βολών ανάγεται εις τόσον άπομε- 

μακρυσμένον χρόνον, παρίσταται τελείως άπίθανον να διασώζη, προφορική 
ουσα, την πραγματικήν καταγωγήν των βολών ή να έχη σχέσιν προς αυτήν. 

Ή .δέ δεύτερα δεν λύει τύ ζήτημα, διότι, ώς εκτίθεται εις την αναφοράν τοϋ 
Τοποτηρητοΰ, δέν ανάγεται αΰτη εις τήν αφετηρίαν τών βολών, άλλα προϋ- 

ποθέτουσα τήν ϋπαρξιν τών βοσκημάτων καί προ τής έλεΰσεως εις τήν νήσον 
τοϋ Όθωμανοϋ προς άργυρολογίαν, άναφέρεται εις τον τρόπον, κατά τον 
όποιον τά βοσκήματα περιήλθον εις τους δικαιοπαρόχους τών τότε ιδιοκτη¬ 

τών των βολών καί διένειμαν αΰτάς μεταξύ των, τουτέστι καί πρότερον υπήρχε 
κάποιος άλλος κύριος αυτών, κατά δέ τον Τοποτηρητήν, τά βοσκήματα ήσαν 
πρότερον Έΰνικά, ήτοι δημοσία κτήσις. 

Κατά τήν Καποδιστριακήν εποχήν εκ τών ένδιαφερομενών διά τάς βολάς, 

οί μέν γεωργοί1 δέν αναφέρουν τήν προέλευσίν των, άλλα χαρακτηρίζουν 
άορίστως τήν κυριότητα τών βολών ώς παράνομον πράξιν καί κακήν συν¬ 

ήθειαν, οί δέ κύριοι τών βολών ανάγουν τήν αρχήν των εις τήν εποχήν τής. 

βενετικής κυριαρχίας2, προς υποστήριξιν δέ τοΰτου προσάγουν καί τά εις τό 
Παράρτημα ύπ’ άριθ. 7 - 16 δημοσιευόμενα έγγραφα. 

Καί ημείς θεωρού μεν ακριβές τό ύποστηριζόμενον υπό τών κυρίων τών 
βολών, ήτοι ότι τό εθιμον τοΰτο ύφίστατο είς τήν νήσον κατά τους χρόνους 
τής φραγκοκρατίας. 

Ό τελευταίος δούξ τοϋ Δουκάτου τοϋ Αρχιπελάγους Ιάκωβος Κρίσπος 
άπώλεσε τήν επ’ αύτοϋ κυριαρχίαν όριστικώς τό 1556, ούχ ήττον όμως τούτο 
δέν περιήλθεν εις τήν άμεσον εξουσίαν τών Τούρκων προ τοϋ θανάτου τοϋ 
Ιουδαίου δουκός Ιωσήφ Νάζη, έπελθόντος τον Αύγουστον τοϋ 1579. "Εχει 
δέ τοϋτο σημασίαν έν προκειμένη), καθόσον καί επί τοϋ Ιουδαίου τοΰτου αϋ- 

! Ό βάσκων είς «ορισμένην βολήν (νομήν) τό. κτήνη του εκαλείτο βολάτοαας. 

’Λ. Βάλληνδα, ΚυΟνιακα Μελετήματα (Άί)ήναι, 1886), έν λέξει. 

2 Παράρτημα άριθ. 3 καί 6, 

Λί βολαί τής νήσου Κέας 

θέντου διετηρήθησαν εις τάς άπομεινάσας εις τό Δουκάτον νήσους αί ίδιοκτη* 

σίαι τών κατοίκων, ώς καί τά έθιμα καί οί νόμοι τών Λατίνων \ Μεταξύ δετών 
νήσων, αϊτινες παρεχωρήθησαν είς τον Ιωσήφ Νάζην, υπήρξε καί ή Κέως2. 

Έκτου δημοσιευόμενου αρχαιότερου πωλητηρίου βολής τής 17 Μαΐου 1631 3 

βλέπομεν δτι ολίγα σχετικώς έτη από τής τουρκικής κυριαρχίας, αΐ βολαί 
ήσαν πλήρως διαμορφακιέναι καί έν συναλλαγή, έπεκράτει δέ ή ονομασία 
«βολή». Κατ’ ακολουθίαν, δέν είναι πιθανόν νά έδημιουργήθησαν είς τόσον 
μικρόν χρονικόν διάστημα καί νά έγένοντο αλλεπάλληλοι συναλλαγαί επ’ αυ¬ 

τών, δηλαδή δέν είναι εύλογον νά γίνη δεκτόν δτι αΐ βολαί είναι δημιούρ¬ 

γημα τών χρόνων τής τουρκοκρατίας, άλλα προϋπήρξαν άσφα?ώ3ς ταΰτης. 

'Ως γνωστόν, κατά τήν προηγηθείσαν τής τουρκικής κατακτήσεως κυριαρ¬ 

χίαν τών νήσων τοϋ Αιγαίου Πέλαγους, όχι μόνον ό ιδρυτής καί πρώτος 
δούξ τοϋ Δουκάτου τοϋ Αρχιπελάγους Μάρκος Σανοΰδος ήτο βενετός, ώς καί 
οί επτά αμέσως μετ’ αυτόν διάδοχοί του, άλλα καί δταν τούς Σανοΰδους διε- 

δέχθησαν ό Νικόλαος Γ' Δαλλεκάρτσερη καί μετ’ ολίγον τούτον οί Κρίσποι, 
εύρον οί τελευταίοι πλήρως ώργανωμένον τό Δουκάτον, προσέτι δέ ή Βενετία 
είχε καταστή πλέον ούσιαστικώς ή έπικυρίαρχος τοϋ Δουκάτου καί έθεώρει 
τοϋτο ώς μίαν τών αποικιών της 4. 

Όμοίως τόσον οί πρώτοι συνδυνάσται τής Κέας Ίουστινιάνης, αδελφοί 
Άνδρέας καί Ιερεμίας Γκΐζη (συγγενείς, εξάδελφοι, τών Σανοΰδίον) καί Μι- 

κέλης, όσον καί οί διάδοχοί των ήσαν εύπατρίδαι βενετοί—καί πιστοί εις τήν 
γενέτειραν—πλήν τών έξ "Ισπανίας Δακορώνια καί τών έκ Βολωνίας Γοζαδί- 

νων, οί όποιοι όμως έμφανίζονται ώς συνδυνάσται τής Κέας πολύ μεταγενε- 

στέρως τής κατακτήσεως καί τιμαριωτικής οργανσ>σεα)ς. 
Είς τούς Φράγκους δυνάστας δέν περιήλθε δικαίφ κατακτήσεως μόνον 

ή πολιτική εξουσία τού βυζαντινού αύτοκράτορος καί ή περιουσία του5, άλλα 
καί ή περιουσία τών κατακτηθέντων, ώς καί οί ίδιοι οΰτοι. 

Καί ναί μέν τό μεροληπτούν υπέρ τών κατακτητών Χρονικόν τοϋ Μο- 

ρέοος πολλαχοϋ άναφέρει δτι οί νέοι κυρίαρχοι άφήκαν είς τούς ύποταχθέντας 

1 Ου. Μ ί λ λ ε ρ - Σ π. Λάμπρο υ, ' Ιστορία της Φραγκοκρατίας εν Έλλάδι, 
Β' (’Αθήναι, 1909/10), 429. 

2 Π. Ζερλέντου, Ιωσήφ Νάκης Ιουδαίος Λούξ τοΰ Αιγαίου Πέλαγους 
(1566-1579) (Έρμούπολις, 1924), 29. 

3 Παράρτημα άριθ. 7. 

4 Μ ί λ λ ε ρ * Λ ά μπ ρ ο υ, "Ενθ3 άν., Β', 382 έπ. Ο. Κ. ε ο ο υ γ ο, Εεδ Αδδί- 

δβδ άε Κ-οηι&ηϊθ (Ρμπε, 1930), 56. 

5 Σχετικώς προς τήν οποίαν εΐχε γίνει, πολύ προ τής φραγκικής κατακτήσειυς 

αποδεκτόν, δτι τό. «τεδ ίίδε&Ιεδ ςιιπδΐ ρτορι-ΐ* πε ρπηοίρϊδ». Τήν αρχήν αυτήν 

ανευοισκομεν είς τον Ό. 43,8.2 § 4. Περί αυτής βλ. καί Ρ, Μαριδάκη, Τό Αστι¬ 

κόν δίκαιον εν ταϊς Νεαραϊς τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων (Αθήνα ι, 1922), 207/8, 



88 Ιακώβου Τ. Βισβίζη 

την περιουσίαν το>ν, όπως την κατεϊχον οΰτοι πρότερον1, αλλά τοΰτο εν μέρει 
μόνον καί ώς προς τον Μορέαν δύναται νά άληθεύη 2. Διά τάς νήσους τοϋ 
Αιγαίου ούδεμία τοιαύτη διαβεβαίωσις υπάρχει. Αντιθέτους ό γράψας την 
ιστορίαν του Δουκάτου τοϋ Αρχιπελάγους ομόθρησκος των Αύθεντών των 
νήσων τούτων, καί, φυσικά, ευμενής προς αυτούς, Ιησουίτης ΚοβετΙ: δαιι^ετ 
ρητώς αναφέρει δτι: «Ό νέος Δούξ (Μάρκος Α' Σανοϋδος) έκ πολίτικου 
«συμφέροντος έν ταύτφ καί ευγνωμοσύνης, θέλων ν’ άνταμείψη τους άξιω- 

»ματικούς τοϋ στρατού του δσοι διεκρίθησαν κατά την εκστρατείαν καί νά 
«αύξήση την άφοσίωσιν αυτών, διένειμεν αϋτοίς πολλάς γαίας, άς έξηυγένισε 
»άναδείξας αϋτάς χωροδεσποτείας καί άς ούτοι καί οΐ απόγονοι αυτών ένέ- 

»μοντο εφ’ ό?νόκληρον αιώνα' μέχρις οϋ τέλος τοϋ χρόνου παρερχομένου τά 
«φέουδα ταϋτα περιήλθον εις την δουκικήν κυριαρχίαν» 8. 

Εκείνο ιό όποιον φαίνεται αληθές διά τό Δουκάτον τής Νάξου, είναι 
δτι ό Σανοϋδος έφήρμοσε μετά πάσης καθαρότητος την φεουδαλικήν αρχήν, 

κατά την οποίαν «πάσα παραχιόρησις γης πρέπει νά προέρχεται από τον 
Δοϋκα». Άφοϋ δέ περιήλθεν εις αυτόν ολόκληρος ή γή καί έκανόνισεν οϋτος 
κατά πρώτον λόγον την μερίδα του, έπειτα δέ τά φέουδα των επισημότερων 
συμπολεμιστών, ως καί μετ’ αΰτοϋ συρρευσάντιον πολυαρίθμων τυχοδιωκτών 
συμπατριωτών του, διεφΰλαξεν εις τους πρφην ελευθέρους εντοπίους ίδιοκτή- 

τας τών κτημάτων τούτων, δσα δικαιώματα επί των ακινήτων καί κινητών 
των προσήκον εις δουλοπαροίκους καί τούς έχρειάζοντο διά νά καταστούν καί 
αυτοί αποδοτικοί καί προσοδοφόροι εις τό δουκάτον. 

Δεν αποκλείεται βεβαίως εις ωρισμένους έκ τών γηγενών—ελάχιστους 
πάντως—είτε διότι έβοήθησαν εις την κατάκτησιν, είτε διότι ήσαν χρήσιμοι 
εις την διοίκησίν τοϋ Δουκάτου, νά άφήκεν ό Δούξ ακίνητόν τινα ιδιοκτη¬ 

σίαν, ή ακόμη καί νά άπένειμε-κατώτερα άξιοόματα4, αλλά τούτο θά ήτο 

σπανία έξαίρεσις. 
Βεβαίως διά τούς δουλοπαροίκους τό πράγμα διέφερε. Τούτους θά άφή- 

1 Έλλην. Χρον. Μορ. (έκδ. Καλονάρου), στ. 1418/9,1488/9,1643/50,2059/60, 

2093/7,2821/3,2936/40. Γαλλ. Χρονικόν (έκδ. I. Εοπ^ηοη) § 106, καί σαφέστερον τό 

Άραγωνικόν Χρον. (έκδ. Μοτεί - Ρσΐίο) § 134. Βλ. καί II. Ζέπου, Τό δίκαιον εις 

τό Χρονικόν τοϋ Μορέως, εις Επετηρίδα Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, ΙΙΤ 

(1949), 213. 

2 Διότι, ώς όρθώς παρετήρησεν ό Ά, Αδαμάντιου, Τά Χρονικά τοϋ Μο¬ 

ρέως, είς Δελτίον Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας, Τ', 623, «ή διαβεβαίωσις 

αϋτη τοϋ Χρονικού τοϋ Μορέως, ζωηροτέραν προκαλεϊ την απορίαν, πώς έδόθησαν 

γαϊαι είς τούς κατακτητάς, ένφ συγχρόνως ούδέν άφηρέθησαν οί κάτοικοι τοϋ τόπου». 

8 Ρ. 8 σ ιι § τ - Κ α ρ ά λ η, Ιστορία τών αρχαίων Δουκών καί λοιπών Ήγε- 

μόνυιν τοϋ Αιγαίου Πέλαγους (Έρμούπολις Σύρου, 1878), 8. 

4 Διά τούς μεταγενεστέρους χρόνους τοϋ Δουκάτου τοϋτο μαρτυρείται, 
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καν οί νέοι αύθένται είς τά κυήματα, είς τά όποια ιούς εϋρον, πιθανόν δέ νά 

έγκατέσιησαν καί άλλους τοιούτους. 
Την αρχήν αυτήν πρέπει νά εικάσω μεν ότι κατά μείζονα λόγον ήκολού- 

θησαν οί συμπατριώται τοϋ Δουκός τής Νάξου δυνάσται τής Κέας, διότι ή 
νήσος αϋτη όχι μόνον ήτο πολύ μικροτέρα τής Νάξου, άλλα καί άγονος, και 

δεν ήτο δυνατόν άλλως νά τούς ικανοποίηση οίκονομικώς. 

3 Η το δέ ή τακτική αϋτη τών καταχτητών τών νήσων τού Αιγαίου συν¬ 

επής καί προς τον σκοπόν χρηματισμοϋ, διά τον όποιον καί μόνον έπέ- 

δοαμον τήν Ελλάδα, καί προς τήν διακρίνουσαν τους βένετους ιδιοτέλειαν, 

αλλά καί τό εξαιρέτως άνεπτυγμένον είς αυτούς αποικιακόν σύστημα. 

Οί Αύθένται, άφοϋ διεμοίρασαν οϋτω τήν γην τών νήσων των, ακολού¬ 

θως θα έκανόνισαν με βάσιν έκαστος τούτων τά εϋιμα και τους νόμους τής 

Ιδίας τον πατρίδος—εν συσχετίσει βεβαίως προς τάς υπαρχουσας τοπικάς 
συνθήκας καί δυνατότητας—τούς ορούς καί τάς υποχρεώσεις προς αύτους των 
δουλωθέντων, τάς προσωπικός ώς καί τάς σχετικός προς τά άφεθεντα είς 

τούτους περιουσιακά στοιχεία. 
Σημειωτέον δτι τά φέουδα τών δυναστών τών νησφν τού Αιγαίου ήσαν 

έκ τών μεγάλων φεούδων (ίίοίδ Ιίίχβδ ή ίΐοίδ άε άί&ηίΐέ ή, καί άλλως άπο- 

κληθέντων, §τ&ηάδ Είοίδ ’. Κατ’ ακολουθίαν ούτοι ήσαν ελεύθεροι νά ρυθμί¬ 

σουν κυριαρχικούς τά φέουδά των ώς ρπιιοϊροΚ δί§Ίΐοπ. 

Αί Άσσίζαι τής Ρωμανίας οχι μόνον δεν είχον σχηματισθή ακόμη, 

αλλά καί δεν θίγουν τά δικαιώματα των ταϋτα9. Είρήσθω δ’ ώς έν παρόδφ, 

ότι καί μετά τήν έγγραφον σύνταξιν αυτών 3 καί τήν εισαγωγήν των είς τό 
Δουκάτον τού Αρχιπελάγους είναι πολύ σκοτεινόν τό πώς εφηρμοσθησαν επί. 

τών ύποδουλωθέντων, άφοϋ καί ή επί τών βενετών δυναστών καί φεουδαρ¬ 

χών τοϋ Αιγαίου Πελάγους εφαρμογή τών Άσσιζών τούτων εγίνετο κατά 
τηάττΛν Γη’ιθσίίίρτπν νπί ύιτο συνκενυιιενΎ) 4. 

1 Α. Εδηΐθΐη-Κ. Οέηβδίαΐ, ΟοαΓβ’ώΙόιησηΙαίΓσ άΉδίοΐτε άιι όΐ'οΐέ 

ΡΤσηρσΐδ δ (Ρσπ5, 1925), 171 έπ. 

2 Τό άρθρον 138 τών 3Ασσιζών τής Ρωμανίας προϋποθέτει τήν προηγουμένων 

απονομήν φέουδου υπό τοϋ ανώτερου φεουδάρχου του. 

3 Αί * Ασσίζαι τής Ρωμανίας συνετάχθησαν κατά τό πρώτον ήμισυ τοϋ ΙΔ' «ί οί¬ 

νος. Ο. Κ.6 0011 ΤΆ, Εοε Αεείεεδ όε Κοιησηίθ (Ρ&τίε, 1930), 4δ. 

* ’ΈνΟ·3 άν., 57 έπ. Λίαν χαρακτηριστικώς ό Κδοοιιτσ σημειοΐ αυτόθι, ότι κάΐ 

επί τών φεουδαρχών τοϋ 3Αρχιπελάγους ό νόμος, ό όποιος τους διεΐπεν, ήτο ό τοϋ 

ισχυρότερου. Βλ. μνείαν τών Άσσιζών τής Ρωμανίας είς έγγραφα τών ετών 1441, 

1453 καί 1587, είς Γί. Ζερλέντου, Γράμματα Φράγκων Δουκών τοϋ Αιγαίου Πελά- 

γους, είς . Β^ζ&ηίίηίδοΐιε ΖβΙΙδοΒπίί, 13 (1904), 147,150, καί είς τοϋ αυτού, 

Γράμματα τελευταίων Φράγκων Δουκών τοϋ Αιγαίου Πέλαγους ( Ερμούπολις Σύρου, 

1924). 111 κ.άλλα,—Αί Άσσίζαι ομιλούν περί βοσκών είς τό άρθρον 159. Επίσης 

καί έκ τών Ο&ρϊίοΐΐ εοντα ϊ νΠιστά τό 5ον αφορά τάς βοσκάς, ονομάζει δέ τό πλη- 
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χ Αί νι~ίσ01 τοΰ Αιγαίου, διά τάς οποίας ένδιαφερόμεθα ενταύθα, ήσαν 
κατά το πλεϊστον πετρώδεις και άγονοι. Τοιαΰτη ήτο και ή Κέα, και ώς την 
περιγράφει εις επιστολήν του ό πολύς Μητροπολίτης Αθηνών Μιχαήλ Άκο- 

μινάτος διαμένουν αυτοεςοριστος εις αυτήν μετά τήν κατάληψιν και έγκατά- 

στασιν εις τάς Αθήνας τής αρχής τοϋ βουργουνδιακού οϊκου : «10. ΙΙού γάρ 
παρά τοΐς Κείοις τοΐςδε, ούδαμώς ϊχθυίομένοις, κρέατι δέ και τυρώ μόνον 
δψφ χρωμένοις... 11. Ού γάρ εύϋδρος ή νήσος, άλλ’ άχλοος καί πλήν τής 
βαλανηφόρου φηγού πάντη άδενδρος» \ Έφ’ δ'σον, λοιπόν, ή νήσος έστε- 

ρείτο επαρκών ειδικών βοσκοτόπων, οί δέ κάτοικοί της, διά νά πορίζονται 
τά προς το ζήν, ησαν υποχρεωμένοι προς τή καλλιεργείς/ τής γής νά διατη¬ 

ρούν καί κτηνοτροφίαν, κατ’ ανάγκην τήν αυτήν γήν έπρεπε νά χρησιμοποιούν 
δι5 άμφοτέρας. Αποτέλεσμα τούτου είναι ή ανωτέρω σημειωθεϊσα διαίρεσις 
τής νήσου εις τμήματα καί οί οροί «άγκαιριά» καί «παραγκαι.ριά» 2. 

Αύτάς τας γεωργικάς καί κτηνοτροφικας συνθήκας πρέπει νά εύρον εις 
τήν νήσον ταύτην οί νέοι βενετοί δυνάσται της κατά τήν κατάληψιν. 

Μετά τήν διανομήν τής γής, κατά τον κανονισμόν των όρων τής παρα- 

χωρησεως προς καλλιέργειαν εις τους γηγενείς, καί εΐδικώς των οικονομικών 
ωφελειών της, ασφαλώς δεν θά παρέλειψαν οί δυνάσται ούτοι νά ζητήσουν 
παρα τούτων το ανωτατον δυνατόν όριον των ωφελημάτων, διατηρήσαντες 
οσας εκ των προϋφισταμενων παροχών τούς ήσαν συμφέρουσαι, είσαγαγόντες 
δέ επί πλέον καί τάς εις τήν ιδίαν των πατρίδα, τήν Βενετίαν, έφαρμοζομέ- 

νας καί προσαρμοζομένας εις τας νέας κτήσεις των. 

Εις τήν φεουδαλικήν Δΰσιν τό δικαία)μα βοσκής έθεωρείτο συχνάκις ώς 
μία Γ6§οΗα η ώς δικαίωμα άνήκον εις τον Πρίγκηπα ΐ'οίΐοιιε ίηιρβπί, 
υπήρξε δέ τοιούτο καί εις τον Δόγην τής Βενετίας. Εΐδικώς όμως διά τήν 
Βενετίαν η έκτασις τής ώς πρός τήν βοσκήν εις τά υποκείμενα εις 
τήν αυθεντίαν αυτής εδάφη ήτο τοιαύτη, ώστε καί αυτός ό ιδιοκτήτης, ό 
όποιος ήθελε νά βοσκήση τό ίδιον του ποίμνιον εις τά εδάφη του, έπρεπε νά 
περιβληθή (ίπνοδίίτο) κανονικώς τό δικαίωμα τού ρβπδίοπαΐίοο, ώς εκα¬ 

λείτο τούτο εις τήν Βενετίαν\ Άναφέρεται δέ καί παράδειγμα· τίον κομήτων 

ρωνόμενον εις τύν αύθέντην νομήν (ηοιινγ). Βλέπε τύ 0&ρίίο1ο τοϋτο εις 01ι. 

Ηορ{, 01αΓοπίςιΐ68 Οτέοο - Κοιτ^ηεε (ΒεΓίίπ. 1873). 225 καί Ο. Κ 6 ο ο ιι γ 3 

νΕνθ’ άν., 341. ' 

1 Μ ι χ α ή λ Ά κ ο μ ιν ά τ ο υ τοΰ X ω ν ι ά τ ο υ, Τα Σφζόμενα (εκθ. Σπ. 
Λάμπρου), Β', 236, στ. 23 έπ. 

2 Ανωτέρω σ. 8 έπ. 

Εκ τοϋ ρεηδίο, τοϋ τέλους τοΰ πληρωνομένου δια τήν βοσκήν. Τό ρεηεϊο- 

ηείΐ οο εκαλείτο είς τούς βενετικούς νόμους καί Α η I. ΡετΙΠε, 

8ίοπ& άοΐ άίπΐίο 1ί3ΐΐ3πο 0311& ο&άιιΐ;» άβΠ’ΙηιρείΌ Εουι&πο πΐΐα οοάΐίΐοαζίοιιε1 
IV (Ρ3άον3, 1874), 398 καί σημ. 113, 
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$3.1νί, οί όποιοι, διά νά βοσκήσουν εις τά κτήματά των 200 πρόβατα, εζή- 

τησαν παρά τής Βενετικής Συγκλήτου τό σχετικόν δικαίωμα τού ροηδίοηο- 

ΐίοο, υποχοεωθέντες εις τήν καταβολήν πρός τήν Δημοκρατίαν ενός ετησίου 
κανονος άντιστοιχούντος εις τό δικαίωμα τής Κο^αΐΐα.*. Έξ αυτού βλέπομεν 
ότι τό περιεχόμενον τού δικαιώματος τής βολής είναι όμοιον πρός τό τής Κο- 

«3ΐΐα ταύτης τής Βενετικής Δημοκρατίας. 

Κατόπιν τούτου είναι εύκολον νά φθάσωμεν εις τύ νά δεχθώμεν μετά 
βεβαιότητος τήν ύπαρξιν των βολών επί βενετοκραιίας. 

Οί πρώτοι Βενετοί δυνάσται τής Κέας άποκτήσαντες τήν κυριότητα ολο¬ 

κλήρου τής γής, παρεχώρησαν εις τούς γηγενείς, ίσιος καί εις τινας άσημους 
συμπατριωτας τιον, μόνον τήν καλλιέργειαν των γεωργουμένα>ν αγρών αυτής 
με ανάλογους πρός τούς εις τας λοιπάς νήσους συνηθιζομένους όρους, λ.χ. 

της οοΐοπίπ ρετρείπα, τής έμφυτεύσεως, τού ραδίίΐιαΐο κλπ., τήν δέ νομήν 
της αυτής γής (συνισταμένην εις τήν μετά τον θερισμόν καλά μην καί τό κατά 
τήν άγρανάπαυσιν φυόμενον αυτοφυές χόρτον) διεφύλαζαν διά τάΐδιάτων ζφα 
εν μερει, την δε λοιπήν παρεχιορουν καθεκάστην βοσκήσιμον περίοδον αντί 
ωρισμενου ανταλλάγματος (εις χρήμα ή εις είδος) εις τούς έχοντας ανάγκην 
αυτής ποιμένας2. Ύπό τούς ίδιους δέ ορούς τήν παρεχιορουν καί εις αυτούς 
τούς καλλιεργητάς των ιδίων αγρών. 

Είναι εύνόητον ότι καί τά τυχόν έν τή νήσψ εδάφη τά μή καλλιεργού¬ 

μενα, άλλ’ άποτελούντα άποκλειστικώς βοσκοτόπους, θά διεφύλαζαν οί δυνά- 

σται ούτοι κατά μείζονα λόγον πρός έκμετάλλευσιν, ήτοι πρός παραχώρησιν 
τής νομής επ’ άνταλλάγματι εις ποιμένας. Φυσικόν δέ είναι μετέπειτα καί 
ώρισμένα τεμάχια των βοσκοτόπων τούτων, τά επιδεκτικά καλλιέργειας, νά 
παρεχώρησαν πρός εκχέρσωσιν καί καλλιέργειαν εις γεωργούς, άλλα καί επί 
τών τεμαχίων τούτων νά διεφύλαζαν εις εαυτούς τό δικαίωμα τής βοσκής 
επί τής μετά τήν συγκομιδήν άπομενούσης καλάμης καί τού κατά τήν άγρα- 

νάπαυσιν φυομένου αυτοφυούς χόρτου3. 

Αυτή περίπου νομίζομεν ότι πρέπει νά ήτο ή έμφάνισις τής βοσκής εις 
Κέαν κατά τούς πρώτους χρόνους τής φραγκικής κατακτήσεως. 

Καί προβάλλεται ήδη τό ερώτημα, πώς περιήλθον καί ήσαν κύριοι τών 

1 Α. ΡετίΠε, Ένθ’ άν., 399 έπ. Ρ. 8. Εβΐοΐιί:, 31οπ& άεΐ άίπίΐο Ιί3· 

Ίίαηο. II άίπίίο ρπναίο. Ρειτΐε δεοοηάα. Εεζίοηί (Ηΐΐαηο, 1943), 44/5. 

2 Καί μεταγενέστερον τά κύρια εισοδήματα τών φεούδων είς τάς νήσους τοϋ 
Αιγαίου ήσαν αί εντρηεΐαι καί τά πάσκονλ.α, 

3 Διά τούτο καί μέχρι σήμερον υπάρχουν (λ.χ. είς τήν Σκϋρον) χορτονομαί 

άποτελούμεναι καί από καλλιεργούμενους αγρούς καί από μή καλλιεργήσιμα τεμάχια 

αναμίξ. Αλλά καί είς τήν Κέαν, βλ. Παράρτημα, άριύ·. Β, εμμέσως δέ εξάγεται 

τοϋτο καί έκ τοΰ άριθ. 4, «Ή γή τών βολών είναι δλη σχεδόν σπαρτέα». 
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βολών κατά την Άπελευθέρωσιν (ορισμένοι εντόπιοι έκ τής ταξεως τών 
ϋργόντων; 

Ή Κέα διά τής καταλήψεως της δεν περιήλθεν εις ένα και μόνον βενετόν 
δυνάστην, αλλά εις τέσσαρας όμοϋ. Πώς έμερίσθησαν ουτοι άρχικώς την νήσον, 

και εϊδικώς τάς βοσκάς αυτής, περί τών οποίων ενδιαφερόμεθα, «γνοούμεν. 

Είναι όμως εύλογον, νά εμερίσθησαν και αύται μεταξύ των, άιστε ευθύς 
άμεσους έχομεν πλείονας τής μιας βολάς. 

Έξ άλλου, έκτος τών κτημάτων τά όποια έκράτησαν προς ιδίαν διά των 
δουλών των έκμετάλλευσιν, χρήσιν ή καί προς τέρψιν οι δυνάσται τής Κέας, 
και τμήματα τών οποίων θά περιέφραξαν οΰτοι συν τώ χρόνιο, λόγφ δωρεάς 
καί αμοιβής παρασχεθεισών εις αυτούς υπηρεσιών, θά παρεχώρησαν άργότε- 

ρον άλλα κτήματα τής Κέας μετά τής βοσκής των ώς φέουδα εις συμπατριώ- 

τας των ή καί εις εντοπίους—πάντως ελάχιστους, διότι ή νήσος ήτο μικρά— 

λαμβάνοντες παρ’ αυτών τό σΰνηθες αναγνωριστικόν επικυριαρχικόν τέλος 

(λ.χ. έν νεράντζιον κλπ.). 

Εις τά παραχωρηθέντα ούτω κτήματα θερισμένα τεμάχια θά μετέβαλον 
εις κήπους, αμπελώνας κλπ., καί θά περιέφραξαν οί νέοι φεουδάρχαι, τοιου¬ 

τοτρόπως δέ θά ηύξησαν τά περιπεφραγμένα κτήματα. Οί λοιποί όμως 
αγροί δεν έπετρέπετο νά περιφράσσωνται, διά νά μή εμποδίζεται ή βοσκή, ή 
οποία θά έξηκολουθησε καί επ’ αυτών νά παραμένη διακεκριμένη τής καλ¬ 

λιέργειας. Επειδή δέ ό βοσκήσιμος χώρος, διά νά έξυπηρετή μεγάλην σχετι- 

κώς κτηνοτροφίαν, απαιτείται νά έχη αρκετήν έκτασιν, αλλά καί συνεχή, δεν 
πρέπει καί αυτοί οί Αύθένται νά προέβησαν εις περιφράξεις αξιόλογων τμη¬ 

μάτων, διότι, άλλως, θά καθίστων δυσχερή ή καί προβληματικήν την χρη- 

σιμοποίησιν τών λοιπών αγρών των διά τήν βοσκήν μεγάλων άναλόγως ποι¬ 

μνίων, πράγμα τό οποίον θά έπέφερεν ουσιώδη μείωσιν τής οικονομικής 
αξίας τής βολής καί θά τούς έζημίου. Διά τον λόγον δέ τούτον καί κατά τήν 
Άπελευθέρωσιν, ως μαρτνρεΐται έκ τών έν τέλει δημοσιευομένων εγγράφων, 

οί μέν αγροί ήσαν μικρός έκτάσεως, αί δέ βολαΐ μεγάλης, περιλαμβάνουσαι 

έκαστη πολλούς αγρούς. 

Μεταφερόμενοι ήδη εις τούς μεταγενεστέρους χρόνους τής βενετικής κυ¬ 

ριαρχίας, όταν καί τά φέουδα άπώλεσαν τήν πολιτικήν καί στρατιωτικήν των 
σημασίαν, τούς άπέμενε δέ μόνον ή οικονομική τοιαυτη, πρέπει νά είκάσο)- 

μεν ότι οί δυνάσται τής Κέω διά διαφόρους λόγους ήρχισαν νά παραχωρούν 
έπί χρηματική) άνταλλάγματι αύτοτελώς αυτό τούτο τό δικαίωμά των επί τμη¬ 

μάτων τής βοσκής — άνευ δηλονότι τού δικαιώματος καλλιέργειας έπί τών 
γεωργουμένων αγρών, τό οποίον θά είχον παραχωρήσει πρότερον εις γεωρ¬ 

γούς—εις κατωτέρους φεουδάρχας των, έπειτα δέ καί εις άλλους επιφανείς 
Βένετους ή Φράγκους εγκατεστημένους εις τήν νήσον, ώς καί προκρίτους 

"Ελληνας τής Κέας, οπότε αρχίζει νά αύξάνη ό αριθμός τών βολών. 

ί 

ί 
ί 

Πολύ δέ πιθανόν ακόμη έκ τής επιτακτικής ανάγκης εύρεσεως χρημά¬ 

των τούτο νά εγένετο συστηματικόίτερον μετά τήν πρώτην κατά τό έτος ΙδοΤ 
τουρκικήν κατάληψιν τής Κέας υπό τού Βαρβαρόσσα5, οποτε οι εκδιωχθέν- 

ιες δυνάσται της Πρεμαρίναι καί Γοζαδινοι, διά νά έπανέλθουν εις αυτήν, 

ήναγκάσθησαν νά πληρώσουν βαρύ ετήσιον φορον υποτελειας εις τους Τουρ 

κους®, τού οποίου τό ποσόν έστερούντο' καί οί μεν πλούσιοι άρχοντες τής 
νήσου δεν ήσαν διατεθειμένοι νά τούς χορηγήσουν τό άπαιτούμενον προς 
τούτο χρηματικόν ποσόν άνευ ανταλλάγματος, οι δέ δυνάσται έστεροΰντα πλέον 

τής δυνάμεως νά τούς τό άποσπάσουν καταναγκαστικώς. 

Κατά τούτο δέ δεν είναι απίθανον νά εχη δόσιν αλήθειας ή προς τον 
Τοποτηρητήν τής Κέας δοθείσα πληροφορία παρα τής Μαρίας συζύγου τού 
’Άντιπροξένου τής Αγγλίας Ν. Παγκάλου περί τού τροπου τής προελευσεω*. 

τών βολών εις τάς αρχοντικός οικογένειας τής νήσου 3. 

Σημειωτέου ότι μεταξύ τών έγγράφων τών έπισυναφθεντίον εις την δη- 

μοσιευομένην εις τό Παράρτημα4 ύπ’ άριθ. 135 αναφοράν τού Τοποτηρητού 
τής Κέας προς τον Κυβερνήτην περί τών βολών περιλαμβάνεται καί λεπτομε¬ 

ρής κατάλογος αυτών, άναγράφων καί τά ονόματα τών ιδιοκτητών τούτων. 
Μεταξύ αυτών άνευρίσκομεν πρώτον τήν οικογένειαν Πάγκαλου5, η οποία 

.,,Λ η ν Π ί ΥίΤΓϊ ΉΙϊΠίΓί ΤίΠν Λ Λ Αγ,Ο. /7\λι τ,Τιΐ, 1 64 

1 Μ ί λ λ ε ρ - Λ ά μ π ρ ο υ, Ένθ’ άν., Β', 411. Παρατηρητέον ότι εις τήν έν Π α- 

ρσρτήματι ύπ’ άριθ. 3 Έκθεσιν τής Έπαρχ. Δημογεροντίας Κέας εκτίθεται ότι: 

«τό είδος αυτό τής ιδιοκτησίας <τών βολώνζ> άπεδείχθη περιοδικώς ότι επικρατεί 

προ 400 περίπου χρόνων». λ 
8 Π. Ζερλέντου, Γράμματα τών τελευταίων Φράγκων δουκών κλπ., ένθ’ αν., 

22 καί 63/4. 

3 Άνωτέριο σ. 11 καί Παράρτημα άριθ. 4. 

4 Άριθ. 4. , „ 
5 Δεν είναι ακριβές τό υπό τοϋ Ί. Ψύλλα (ένθ’ άν., 205), λεγόμενον ότι η 

οικογένεια Παγκάλων άποκατεστημένη άρχικώς εις Κρήτην, έγκατεστάθη εις Κέω 

μετά τήν κατά τό έτος 1669 άλωσιν τής Κρήτης υπό των Όθωμανών. Τό κάστρον 

τής οικογένειας εις Κέαν μέ τό οίκόσημόν της μαρτυρεί έγκατάστασιν ταύτης εις την 

νήσον έπί βενετοκρατίας. Εκτός όμως αύτοϋ υπάρχει και ρητή μαρτυρία τής ύπαρ- 

ξεως ΙΙαγκάλων εις τάς Κυκλάδας τοϋ έτους 1579 είς τόν προνομιακόν ορισμόν 

(άχτναμέ) τοϋ Σουλτάνου Μουράτ τοϋ Γ' προς τούς Κυκλαδίους (βλ. τοΰτον είς γαλλικήν 

μετάφρασιν παρά τφ Κ. Ηορί, νοπείο - Βγζ&ηίΐπίδοίισ ΑκΜβΗοπ, εις άνάτυπον 

έκ τών δίίζυη^βΒθποΙιίβ άετ Ρΐιϊΐ. - Ηίεί. 01&336 άετ Κ. Ανάβαθε άοτ \νΐ556ΐι- 

δοΐι&ίΐβη, XXXII (\νίβη, 1859), 156 [518], καί εις ελληνικάς . παλαιάς μεταφρά¬ 

σεις παρά Π. Ζερλέντη, Γράμματα τελευταίων Φράγκων Δουκών, ένθ’ άν., 101 

έπ., καί παρά Δ. Πασχάλη, Προνόμια καί Διοίκησις τών Κυκλάδων έπί Τουρκο¬ 

κρατίας, είς Άνδριακά Χρονικά, 1 (1948), 135. Θά ήτο δέ παράδοξον οί Πάγκαλοι 

φεύγοντες τήν τουρκικήν κατάκτησιν τής Κρήτης, νά κατέφυγον τό 1669 είς τήν επί¬ 

σης τουρκοκρατουμένην Κέω. 
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έν δλφ τοιοΰτων τής νήσου. Την των Γοζαδίνων, ή όποια Οπήρεεν εκ των 
τελευταίων δυναστευσασών τής Κέας. Την τών Ντεμένεγα και Βαρθολομαίου, 
φραγκικός προφανώς. Την τών Χωματιανών επιφανή έντοπίαν οικογένειαν 
καί άλλας. 

, Θεο^ροΰμεν όλιγώτερον πιθανήν τήν υπόθεσιν, δτι ή περιέλευσις τών 
βολίυν ετς τούς αρχοντικούς οίκους τής νήσου έγένετο μεταγενέστερον τού 
1ο66, ο'τε αύτη, καταληφθεΐσα το δεύτερον υπό τών Τούρκων, παρεχωρήθη 
υπό τού Σουλτάνου εις τον Εβραίον Ιωσήφ Νάζην 

Ίό νά διετηρησαν οί έκπεσόντες Βενετοί δυνάσται τής Κέας τύ πλεΐστον 
Ιίερος των βολών μέχρι τής καταλυσεως τής αρχής των και νά περιήλθον 
αύται εις τον διαδεχΟέντα αυτούς Νάζην, επί τής αρχής δέ τούτου νά παρε- 

χωρήθησαν είς τούς αρχοντικούς οίκους τής νήσου, δεν εύρίσκεται εν άρμο- 

νια. με τύ μαρτυροΰμενον δτι όχι μόνον οϊ Βενετοί δυνάσται τής Κέας, αλλά 
και αυτός ο τής Νάξου κατά το τέλος τής αρχής των ειχον έκπέσει οίκονομ ι- 

κώς και εύρισκοντο εις οΐκτράν κατάστασιν, οί δέ υποτελείς των δεν ύπή- 

κουον, ούτε συνεισέφερον εις τάς δημοσίας δαπάνας2. Κατ’ Ακολουθίαν, πρέπει 
νά δεχθώ μεν δτι διά νά περιέλθουν εις τοιαυτην δυσπραγίαν, θά ειχον ήδη 
««αλλοτριώσει τό πλεΐστον μέρος τών άνηκόντων εις αυτούς, ίσως δέ καί 
εξαντλήσει. 

Μετά δέ τον θάνατον τού Νάζη (1579), δτε προσηρτήθη ή Κέα όριστι- 

κως εις τούς Τούρκους, παρίσταται κατά μείζονα λόγον άπίθανον νά περιήλ¬ 

θον αι βολαι εις τούς άρχοντας τής νήσου, διά τον αμέσως ανωτέρω λόγον 
και διότι ήτο φυσικόν μετά τό τέλος τής δουκείας του νά καταληφθούν αύται 
υπό τών καλλιεργητών^ τών αγρών ή νά μεταβληθούν εις κοινοχρήστους βο- 

σκάς, καί νά μη επιτρέψουν οΰτοι άνευ λόγου, δπως περιέλθουν είς τήν κυ¬ 

ριότητα ώρισμενων προκρίτων αυθαίρετος. 

Γους πρώτους γενομένους κυρίους τών βολών συν τω χρόνω, είναι αυτο¬ 

νόητον, οτι διεδέχθησαν πλείονες, είτε διά συμβάσεων έν ζωή (δωρεάς, προι- 

κός, πωλήσεως, ανταλλαγής) είτε αιτία θανάτου, ούτα) δέ κατά τό έτος 1831 

ύπήρχον είς τήν νήσον 164 έν δλφ βολαι. Πάντως οί δικαιούχοι θά εφρόν- 

τιζον να γινωνται αι μεταβιβάσεις καί διανομαί τούτων κατά τοιοΰτον τρό- 

ποτη ώστε νά μή μεταβάλλεται κατά κανόνα ή φυσις καί ό προορισμός τών 
βολών, διότι άλλως θά επήρχετο ή οικονομική εκμηδένισίς των, πράγμα 
«συμψορον εις τούς κυρίους αυτών. 

Είδομεν δτι ό Ί. Ψύλλας στηριζόμενος είς το δτι ή λέξις βολή (εκ τού 
ρήματος βάλλω) είναι ελληνική, εικάζει δτι ή γένεσις τού εθίμου τούτου άνά- 

' ΜίΛλερ-Αάμπρου, ’Ένθ-’ άν., Β', 422. II. Ζερλέντου, ’Ένθ’ άν., 29. 
Β. & 8.τΐ£6Γ·Καράλη, ’Ένθ ’ άν., 189. 

* 

4Γ, 

γεται είς τούς βυζαντινούς χρόνους1. Τό δτι ή λέξις είναι ελληνική, δεν γεν- 

νάται αμφιβολία 2. Τό γεγονός δμως τούτο καί μόνον δεν δυναται, νομίζομεν, 

νά μάς οδηγήστ) εις τό νά δεχθώ μεν ελληνικήν τήν καταγωγήν καί τού εθί¬ 

μου. ζ\ιότι δεν είναι παράδοξον οί Έλληνες κάτοικοι νά έχρησιμοποίησαν 
ελληνικήν λέξιν προς ονομασίαν νέου εθίμου, οπότε ή χρησιμοποιηθεΐσα 
προϋπάρχουσσ. λέξις προς ονομασίαν τής νέας σχέσεοις προσέλαβε καί νέαν 
σημασίαν, όπως, άντ’ αυτού, ήδύνατο νά πλάσσουν οΰτοι καί νέαν λέξιν. 

Οί Βενετοί τού Αιγαίου μετεχειρίζοντο προς δήλωσιν τής βολής τήν 
ιταλικήν λέξιν ροεοοίο 5. Οί Έλληνες, διότι ακριβώς έπρόκειτο περί νέας 
σχέσεως βοσκής, δεν έχρησιμοποίησαν τον δρον «βοσκή» ή «νομή», άλλα 

προς διάκρισιν θά μετεχειρίσθησαν τήν λέξιν «βολή», πιθανώς έκ τής ιδέας 
δτι αί βοσκαί αύται ήσαν τό μέρος, δπου έβαλλον τά ζφα τιον, τά έτακτο- 

ποίουν προς βόσκησιν. ΤΙ δέ λέξις βολή, ώς γνωστόν, μέ τήν σημασίαν τού 
διενΟέτηοις, τακτοποίηαις είναι έν χοήσει είς δλα τά μέρη τής Ελλάδος καί 
εις τάς Κυκλάδας. 

ΓΙαρά τοΐς βυζαντινούς δέν γνωρίζομεν τήν ύπαρξιν τοιουτου εθίμου βο¬ 

σκής, άλλ’ ούτε ό δρος βολή άπαντά παρ’ αύτοΐς μέ τήν Ιννοιαν τής βοσκής. 

Υπάρχει μόνον ή λέξις βολεοον, -ώνος, προελθούσα πράγματι έκ τού βολή. 

Βολεών δέ σημαίνει τον τόπον επί τών άγριον, είς τον όποιον βάλλεται ή 
κόπρος τών ζώων 4. 

Άλλα καί. εάν ή λέξις βολή καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους έχρησι- 
μοποιεΐτο προς δήλωσιν έννοιας σχετιζομένης μέ ζώα, έφ’ δσον δέν έχομεν 
ένδειξιν τινά δτι έγίνετο χρήσις ταυτης μέ τήν έννοιαν τής βοσκής, δέν 0υ- 

νάμεθα νά συναγάγωμεν τήν ύπαρξιν τού εθίμου τών βολών προ τής βενετι¬ 

κής κυριαρχίας, ως πράττει ό Ψύλλας5. 

Προσέτι πρός δήλωσιν τής βοσκής γίνεται χρήσις τού δρου βολή μόνον 

1 ΈνΘ-’ αν., 162. Είς έγγραφα έκ Κέας τών ετών 1795, 1797, 1800 και 1804, 

δημοσιευόμενα αυτόθι (σελ. 323,324,325,328 και 341), άναφέρεται κατ’ έπανάληψιν 
είδος ακινήτου μέ τήν ονομασίαν πλατνβόλα, πλατ υβόλες. Μήπως πρόκειται περί τών 
βολών ; Ό Ψύλλας ούδέν λέγει σχετικώς, ούτε ερμηνεύει τον όρον πλ.αινβό/.α. 

2 Περί τής λέξεως βλ. Γ. Χατξιδάκιν, είς περιοδικόν «ΆΟηνά», Κ' (1908), 

102, κοί Β. Φάβην. Αυτόθι, ΜΓ' (1931), 95. 

3 Βλ. τύ είς τύ Παράρτημα υπ’ άριίΐ. 8 δημοσιευόμενο ν έγγραφον τής 5 
Μαρτίου 1643. 

4 Βλ. Η ε ιι ι·ΐ οο δίερίιπιιο, Θησαυρός τής Ελληνικής Γλώσσης (Ρειτΐ- 
είΐε, 1833), έν λέξει. 

5 Τό εθιμικόν δίκαιον τών βυζαντινών χρόνιαν διά τήν μή θημοσίευσιν μέχρι 
τοΰδε επαρκούς αριθμού εγγράφων παραμένει έν πολλοϊς άγνωστον. Άλλα δέν δυνά- 

μεθ-α περί αΰτοϋ νά προβαίνωμεν είς υποθέσεις μέ τόσον ασθενή καί αμφίβολα στοι¬ 

χεία. Βεβαίως διά τής δημοσιεύσεως νέων πηγών δέν αποκλείονται ανατροπή τών 
σημερινών άπόψειον ή καί εκπλήξεις. 
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εΐς τάς Κυκλάδας, αί όποΐαι έβενετοκρατούντο, και εις τας όποιας και υπάρ¬ 

χουν ενδείξεις δτι τό έθιμον τούτο υπήρχε κατά την εποχήν αυτήν, άλλα κα'ι 
οι γεωργικοί καί ποιμενικοί δροι των διαψόροον τούτων νήσων, λόγω τής 
γειτνιάσεως και τής επικοινωνίας τιον, ήσαν κατά κανόνα οί ίδιοι. 

’Αντιθέτοις, εΐς τά άλλα μέρη, δπου εμφανίζεται ισχύον τό εθιμον τούτο, 

προς δήλιοσιν αυτού χρησιμοποιούνται άλλοι δροι. Έν Σκύρω ονομάζεται 
«χορτονομή»' εν Φθιώτιδί, «χορτονομή» ή «λειβαδιάτικο»’ έν Μάνη, «ττρο- 

νόμιον», δρος χαρακτηριστικός τής αρχής του εθίμου. 

Έάν τό εθιμον τούτο υπήρχε καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους καί τό 
ωνόμαζον βολή, θά έπρεπε νά διασωθή ό δρος ούτος, έάν όχι εις δλα, εϊςτινα 
τουλάχιστον των έκτος των Κυκλάδιον μερών, εΐς τά όποια διατηρείται εΐσέτι το 
εθιμον τούτο. Ακόμη δέ, θά ήτο εύλογον, καί εΐς άλλα μέρη τής Ελλάδος, 

δπου δεν άπαντα σήμερον τοιούτο εθιμον, νά διεσιοζετο ό δρος ούτος μέ την 
έννοιαν τής βοσκής γενικώς, πράγμα τό οποίον δεν μαρτυρείται. 

Άλλα καί αυτοί οί Βενετοί έθεοόρουν την σχέσιν ταυτην τής βολής εΐς 
τάς Κυκλάδας ως τιμαριοηικύν δικαίου μα, καθώς προκύπτει έκ τού εΐς τό Πα¬ 

ράρτημα ύπ’ άριθ. 8 δημοσιευόμενου εγγράφου τού Οογπογ. Διά την πώλη- 

σιν τής βολής είχε συ.νταχθή ιδιαίτερον έγγραφον, ό δέ Οογηογ, ώς έκπρό- 

σιοπος τής φορητής πλέον επί τού στόλου κυριαρχίας τής Βενετικής Δημοκρα¬ 

τίας έπί των Κυκλάδων, διά τού έν λόγφ εγγράφου του έπικυροί την διά τού 
προηγουμένου νοταριακοϋ, προφανώς, τοιούτου γενομένην πώλησίν της' 
πράγμα τό όποιον δεν έγίνετο τότε κατά τό βενετικόν δίκαιον διά πάσαν σύμ- 

βασιν, άλλα μόνον διά τάς έπί φεουδαλικού αντικειμένου, ώς ήσαν αί πωλή- 

σεις τιμαρίων. 

Την βενετικήν προέλευσιν τού έθίμου των βολών ενισχύει ακόμη τό γε¬ 

γονός δτι τά μέρη, εις τά όποια γνοιρίζομεν την ύπαρξίν του—πλήν ενός·— 

διετέλεσαν υπό την βενετικήν κυριαρχίαν. 

Έκτος των Κυκλάδων, ή Σκύρος καταληφθεΐσα υπό τών βενετών αδελ¬ 

φών Γκίζη (αυτών τούτων τών κατακτητών καί πρώτων συνδυναστών τής 
Κέας)1, μέ μικράς διακοπάς, ύπέκειτο εΐς τούς Βενετούς μέχρι τού 1538 2. 

Καί ή Μάνη διετέλεσεν υπό τούς Βενετούς3, ακόμη δέ καί σύμμαχός των 
ύπήρξεν 4, έκ τούτων δέ είναι ευεξήγητος, όχι μόνον ή ύπαρξις τού έθίμου 
τούτου εΐς αυτήν, αλλά καί ή ονομασία του «ηρονόμιον», δηλαδή τοιούτο 
τού Μπέη αυτής, κατά μίμησιν προφανώς τού Δουκός τής Βενετίας, καί τό 

1 Μ ί λ λ ε ρ - Λ ά μ π ρ ο υ, ΈνΟ’ αν., Λ', 69. 
2 Αυτόθι, Β', 188/9. 

5 Αυτόθι, Β', 199. 

4 ΆΛ. Δασκαλάκη, ΤΙ Μάνη καί ή “Οθωμανική Αυτοκρατορία (1453- 

1821) (Άθηναι, 1923), 77 έπ. 
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γεγονός δτι δικαιούχοι τών χορτονομών είναι αί οικογένειαι τών διατελεσάν- 

των Μπέηδων, εΐς τάς οποίας μετεβιβάζοντο από γενεάς εΐς γενεάν1. 

Ή μόνη περιοχή, εΐς την οποίαν ισχύει και μέχρι σήμερον τό εθιμον 

τούτο, ή μή διατελέσασα υπό τούς βενετούς, είναι ή Φθιώτις. Εΐς αυτήν, 

λόγφ τών διαφόρων κυριαρχιών εΐς τάς οποίας ύπήχθη, τών βουργουνδιών 
Δελαρός, τής Καταλωνικής Εταιρείας, τού βασιλέως τής Αραγώνος, κλπ., 

εν συνδυασμώ καί προς την παντελή έλλειψιν πηγών εκ τής περιφέρειας 

ταύτης, ή προέλευσις τού έθίμου τούτου είναι αρκετά σκοτεινή. 
Έκτος τής Κέας καί τών άλλων μερών, εΐς τά οποία υπάρχει μέχρι 

σήμερον τό εθιμον τούτο, εχομεν πληροφορίας ή ενδείξεις υτι ισχύ σε ν εις τας 
πλείστας τών Κυκλάδων. Οΰτω διά την Κύθνον ρητώς μαρτυρείται ή ισχύς 

του μέχρι τών χρόνων τής Έπαναστάσεως 
Επίσης εΐς την Κύθνον, αλλά καί εις τάς Πάρον καί Σίφνον διατη¬ 

ρείται ή λέξις βολή μέ την σημασίαν τού τόπος κατάλληλος ή (ορισμένος προς 
νομήν3, εΐς δέ την τελευτά ί αν νήσον σώζεται καί ώς τοπωνύμιου 4. Εΐς την 

μι,κοάν νήσον Θηρασίσν άπαντά θέσις «Βολιά» \ ? 

Διά την Νάξον, ό Ψόλλας0 παρέχει την πληροφορίαν δτι μέ το όνομα 
βολή υπάρχουν και εκεί χορτονομαί, Φαίνεται δτι πράγματι εΐς την νήσον 
ταύτην ύπήρχον βολαί. Διατηρούνται έγγραφα μαρτυρούντα δτι καί κατά τον 
ΙΗ' αιώνα άπηγορεύετο εΐς τούς Ναξίους άγρότας ή εμφύτευσις αμπέλων καί 
ή περίφραξις αγρών, την οποίαν έκάλουν τραφοκόπησιν, ακριβώς διά νά μή 
εμποδίζεται ή βοσκή, ή οποία άνήκεν εΐς τούς άρχοντας («τά περιβόλια τού 
Δανακοΰ... ό άφεντότοπος δεν έχει άλλο παρά τό πάσκουλο...»)7. 

Σχετικώς προς την φύσιν τού εθιμικού δικαιώματος τής βολής κατά την 
τουρκοκρατίαν, προέχει ή έξέτασις τού έάν ό δικαιούχος τής καλλιέργειας τού 
αγρού εδικαιούτο ή όχι εΐς την περίφραξίν του, οπότε, έπιτρεπομένης της 
περιφράξεως, άπόλλυται τό δικαίοιμα τού βολιούχου άμα τή πραγματο¬ 

ποιήσει της. 

1 Τ. Τ σ ι γ κ ο υ ρ ά κ ο υ, ’Ένθ’ άν. 
2 Ά. Β ά λ λ η ν δ α, Κυθνιακά Μελετήματα (’Αθήναι, 1886), 121. Τοϋ α ύ τ ο ύ, 

Τστορία τής νήσου Κύθνου (Άθηναι, 1890), 44. Κατά τον Βάλληνδαν οί λεγόμενοι 
αο/θϊ·τες είχον δικαίο>μα διορεάν βοσκής επί τών περί τήν Χώραν αγρών (τσιγκουρών). 

3 Άρχεΐον Τστορικοϋ Λεξικού Ακαδημίας Αθηνών. 

4 Αυτόθι. 
5 Ν. Πέταλά, Θηραϊκής Γλωσσολογικής "Υλης, τεΰχ, α'. “Ιδιωτικόν της 

Θηραϊκής Γλώσσης (Άθηναι, 1876), 41. 

0 ’Ένθ’ άν,, 163. 

7 Βλέπε Π. Ζερλέντου, Φεουδαλική Πολιτεία, 22, ιδία δέ τά αυτόθι έγγραφα 
τοΰ έτους 1719 (σ, 7ΰ-9) καί Φιρμάνι τοΰ έτους 1791 (σ. 81-83). 
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'Ως προεξεθέσαμενΙ, δ Ψύλλας, εντόπιος ών και συνεπώς καλώς γνωρί¬ 

ζουν τά του εθίμου, και του οποίου ή αξιοπιστία δεν υπάρχει λόγος νά τεθή 
εν αμφίβολο), βέβαιοι δ'τι οι κύριοι της καλλιέργειας των χωφαφίων, δεν ειχον 
τδ δικαίωμα της περιτειχίσεοός των, μόνον δέ από των χρόνων της Έπαναστά- 

σεο)ς ηρχισαν ουτοι αυθαιρέτους νά τά περιφράσσουν. 

Ή πληροφορία αυτή περί άπαγορεύσεως της περιφράξεως συμφωνεί 
πλήρως κα'ι προς την Ιστορίαν και προς τό περιεχόμενον του εθίμου, ώς μάς 
παρεδόθη τούτο. 

Έφ’ δσον έδυνάστευον είς την Κέαν οί Βενετοί, και ει'τε δεχθή τις την 
θεωρίαν των Γλωσσογράφων τής διχασμένης κυριότητος είς ενϋεΐαν και εις 
ωφέλιμον (άοπιιΐΗΟ οΠτοΠο, ά. αίΐΐε), κατά την οποίαν εις τον δυνάστην 
άνήκεν εν άοπιίηίιιηι θΠπηεηΒ, είτε την έννοιαν του ρωμαϊκού δικαίου, του- 

τέστι τού απολύτου καί αδιαιρέτου τής κυριότητος2, οπότε κύριος παρέμενε 
μόνος δ δυναστεύουν φεουδάρχης, δ έχων την καλλιέργειαν τού αγρού δεν 
ήδύνατο νά έχη τό δικαίωμα τής περιφράξεως τούτου, καταργών δι’ αυτής τό 
δικαίωμα τής βοσκής. 

Τούτο έκ των ανωτέρω έκτεθέντων είναι αυτονόητον. Οί δικαιούχοι 
τής καλλιέργειας καί οί τής βοσκής, κατά μέν την πρώτην θεωρίαν έλογί- 

ζοντο μεταξύ το)ν ώς οοιιάοπιίιιί, μεριζόμενοι την άοιιπηϊιιπι ιιΐΐΐο, κατά δέ 
την δευτέραν, έκαστος τούτουν είχεν έν ήιΐδ ίπ γθ αΚειίΒ. 

Μετά την κατάλυσιν τής βενετικής κυριαρχίας, τά δικαιώματα τού φεου¬ 

δάρχου επί τής γης δεν περιήλθον είς τούς Τούρκους, εις τάς Κυκλάδας του¬ 

λάχιστον. Έξ άλλου δέ κατά την τουρκοκρατίαν άνεγνωρίζοντο τά δικαιώ¬ 

ματα των τε δικαιούχων τής καλλιέργειας ώς καί των των βολών, διότι υπό 
τού Νάζη, ώς καί υπό των Σουλτάνων έπειτα, άφέθησαν είς τούς νησιώτας 
αΐ ίδιοκτησίαι των, ώς ύφίσταντο πρότερον, αλλά καί έπροστατεύοντο, χωρίς 
καί νά προβοΰν ούτοι εις ρύθμισίν τι να των σχέσεων τούτων. Αύται πλέον, 

άφ’ ής, δηλονότι, τό άοιπϊηίιιηι εηιίηοηε ή ή κυριότης, κατά την έννοιαν 
τού ρωμαϊκού δικαίου, των βενετών δυναστών επί τής γης έξέλιπεν, ύπέκειντο 
αποκλειστικούς είς την εθιμικήν έξέλιξιν. 

’Από τής εποχής αυτής περίπου καί εντεύθεν χρονολογούνται και αί 
γνωσταί περί τού εθίμου τούτου έν Κέα έγγραφοι πηγαί. 

Διά την περίφραξιν ούδεμία μέχρι των χρόνων τού Καποδίστρια είδη- 

σις υπάρχει, περί τού ότι ήδύνατο να γίνη δικαιωματικώς παρά τού δικαιού¬ 

χου τής καλλιέργειας. 

Τό πρώτον άνευρίσκομεν θιγόμενον τό ζήτημα τής περιφράξεως εις τό 

1 Ανωτέρω σ. 7. 

2 Μ. ΚοδετΙί, δνοΐ^ίοωπίο δίοποο (ΚΙ άΐπίίο ρπναίο ίπ Ιί&Ιία ®, II 
(Ραάονδ, 1935), 42 επ, Ρ. 3. Ι,θίοθΐ, ’Ένθ’άν,, 12 σημ. 1,15 Ιπ. καί 126. 
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άπό 26 Αύγούστου 1829 υπόμνημα των γεωργών προς τούς Πληρεξουσίους 
τ ής νήσου των καί εις την ύπ’ άριθ. 135 τής 5 Μαΐου 1831 αναφοράν τού 
Τοποτηρητοΰ Κέας1. 

Ό Τοποτηρητής ούτος είς την αναφοράν του εκθέτει, δτι τό δικαίωμα 
τής βολής παύει άμα τή περιφράξει τού αγρού. Τούτο είναι εύνόητον. Τό 
ζήτημα δ'μως είναι άλλο, τουτέστιν υπό ποιους ορούς έπετρέπετο ή περίφρα- 

ξις. Άπητεϊτο συναίνεσις καί τού δικαιούχου τής βολής, ή ήδύνατο έλευθέ- 

ρως νά ένεργήση ταύτην 6 δικαιούχος τής καλλιέργειας καί παρά την θέλησιν 
τού βολιούχου ; Έπ’ αυτού ούτε εκείνος ούτε καί οί γεωργοί είς τό άνωτέρο) 

υπόμνημά των εκφράζονται σαφώς. Οί τελευταίοι μόνον άφίνουν νά ύπο- 

νοηθη, δτι ήδύνανιο νά ενεργούν μόνοι των, άνευ τής άδειας τού βολιούχου, 

περιφράξεις. Αλλά τούτο εΰρίσκεται εις ποιαν τινα άντίφασιν προς ιήν 
προσθήκην, την οποίαν . κάμνουν εις τό υπόμνημά των τούτο, δτι δηλαδή 
πρέπει νά κτίζουν όχι απλώς τοίχους χαμηλούς, αλλά σχεδόν ύψηλοτέρους’ τού 
ανθρωπίνου σάγματος. Τίς ό λόγος νά κτίζουν τοίχους καί μάλιστα τόσον 

υψηλούς, έφ’ δσον δικαιωματικώς καί ελευθέρους ήδύνανιο νά ενεργούν την 
περίφραξιν των αγρών των προς κατάργησιν τού δικαιώματος τής βολής ; 

Δέν ήτο αρκετή ή κατασκευή περιφράγματος έξ οίασδήποτε ύλης καί ύψους 
δυναμένου απλώς νά έμποδίζη την είσοδον των ξένων ζορων έν τφ άγρώ, καί 
δέν άπετέλει τοιαύτη κατασκευή σαφή έκδήλωσιν τής βουλήσεώς των προς 
κατάργησιν τής βολής ; 

Σημειωτέον έν σχέσει προς τό υπόμνημα τούτο των καλλιεργητών, δι’ 

αυτού γίνεται καί προσπάθεια νά δικαιολογηθή—πολύ δμως άπιθάνως και 
ύποπτος — τό γεγονός, δτι κατά τό προηγοΰμενον μόλις έτος 1828 τήν άπό 
19 Απριλίου 1828 σωζομένην αναφοράν των κυρίων ιών βολών προς τήν 
Κυβέρνησιν κατά των Καρυστίοον προσφύγων προς διατήρησιν καί προστα¬ 

σίαν των βολών ύπεστήριξαν καί αυτοί οί καλλιεργηταί, καί δή ύπογράφει 
ταύτην καί ό φερόμενος ώς υποκινητής καί αρχηγός τής κινήσεως των γεωρ¬ 

γών Βρανάς Αλεξάνδρου 2, ώς επίσης τό δτι ύπέβαλον και έτέραν κοινήν 
αναφοράν οί τε καλλιεργηταί καί οί κύριοι τών βολών έπί τού ίδιου θέμα¬ 

τος3, πράγμα τό όποιον γεννά, εύλογους, ενδοιασμούς περί τής καθόλου ειλι¬ 

κρίνειας τού υπομνήματος. 

Αντιθέτους προς τήν αμφίβολον καί αόριστον ταύτην τού υπομνήματος 
ομολογίαν αυτών τούτων τών ενδιαφερομένων καλλιεργητών περί τής περι- 

φράξεως, πρύς τήν οποίαν έφάνησαν δύσπιστοι καί ό Γενατάς καί ό Κυβερ- 

1 Βλέπε ταύτας είς Παράρτημα ύπ’ άριθ·. 2 καί 4 καί ανωτέρω σ. 6/7. 

2 Βλ. είς Παράρτημα άριθ. 5 καί 6 αναφοράς καλλιεργητών καί βολιούχων. 
3 Τήν τελευτάίαν ταύτην αναφοράν δέν άνεύρομεν, 
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νήτης1, τάσωζόμενα : έγγραφα, τα. όποια δημοσιεύονται εις τό Παράρτημα 
ύπ’θριθν 7 -16, αναγόμενα δέ εις διαφόρους χρόνους από του 1631 μέχρι 
του 1822, νομίζομεν ότι αποτελούν επαρκείς μαρτυρίας περί διατηρήσειος και 
κατά-την τουρκοκρατίαν της άπαγορευσεως της περιφράξεως. 

-V Τά· έγγραφα1 ταϋτα περιλαμβάνουν συμβάσεις ανταλλαγών, πωλήσεων, 

άφιερώσεως, κλπ.· βολών. Εις αυτά, όχι μόνον αί βολαί προϋποτίθενται καί 
άπάλλότριοϋνται ώς αυθυπόστατον καί διακεκριμένον του χωραφιού πράγμα 
(βλ. Ιδία υπ’ άριθ. '13 έγγραφον), άλλα καί χρησιμοποιούνται εις αυτά αΐ 
ίδιαι: ακριβώς ρήτραι αί συνηθιζόμεναι εις τάς απαλλοτριώσεις ακινήτων. 

Προσέτι μνημονεύονται, ώς επί τό πλεΐστον, εις ταϋτα καί ό τίτλος κτήσεως 
του άπαλλοτριούντος (λ.χ. αγορά, κληρονομιά ώς γονικού, προίξ, γεροντο- 

μοίρι), τίτλος έμφαίνων συνήθως καί μακράν διάρκειαν του δικαιώματος επί 
τής βόλης. Ή μακρά δέ αυτή επί γενεάς διατήρησις των βολών προϋποθέτει 
ότι δεν έξηρτάτο έκ τής έλευθέρας θελήσεως του δικαιούχου τής καλλιέργειας 
των αγρών ή κατάργησις τής βολής. Επίσης εις τα έγγραφα αυτά οί πωληταί 
των βολών καθιστούν τέλειον κύριον όχι μόνον τον αγοραστήν, αλλά καί 
τους-κληρονόμους ίου άνευ ούδεμιάς έπιφυλάξεως (βλ. ύπ’ άριθ. 11 έγγρα¬ 

φον), πράγμα προσήκον εις δικαίωμα διαρκές καί πραγματικόν, καί όχι 
προσιυρινήν δυνατότητα εξαρτώμένην έκ τής έλευθέρας θελήσεως καί ανοχής 
τρίτων, ήτοι τών καλλλιεργητών των χωραφίων τής βολής. Αλλά καί γενι¬ 

κώς, ποιαν χρηματικήν αξίαν ήδυναντο νά έχουν αί βολαί καί νά γίνωνται 
άντίκείμενον συναλλαγών, όταν έκ τής άπολΰτου θελήσεως του τρίτου, 
δικαιούχου τής καλλιέργειας, καθ’ οίονδήποτε χρόνον έκδηλουμένης, έξηρτάτο 

ή ΰπαρξίς των; 

Πλήν τοΰτών ο μ03ς, πρέπει νά προστεθή ότι εις την Φθ ιώτιδα καί την 
Σκϋρον, όπου τό ίδιον έθιμον εξακολουθεί νά ϊσχυη, δεν αναγνωρίζεται έθι- 
μικώς εις τούς καλλιεργητάς καί μέχρι σήμερον ακόμη τό δικαίωμα τής περι- 
φράξεως; Ώσαύτοος εις την Νάξον κατά τά άνοοτέρω έκτεθέντα μέχρι τών 
τελευταίων ετών τής τουρκοκρατίας άπηγορεΰετο ή περίφραξις. 

. Κατά ταϋτα θεωρού μεν ότι καί εις την Κέαν ή άπαγόρευσις τής περι- 

φράξεως τών αγρών παρέμεινεν αμετάβλητος καί ήτο έν πλήρει ίσχΰι κατά 
τον χρόνον τής τουρκικής κατακτήσεως, ώς καί καθ' όλην την τουρκοκρατίαν 
μέχρι καί τής Άπελευθερώσεως. 

- Καί ήδη εξεταστέα ή νομική φΰσις τοϋ δικαιώματος τής βολής. 

9 Από τής κατά τήν τουρκικήν κατάκτησιν απώλειας τής βενετικής κυριαρ¬ 

χίας επί τής Κέας καί τής άποχωρήσεως έξ αυτής τών βενετών δυναστών της, 

χωρίς μάλιστα οί Τούρκοι νά υποκατασταθούν εις τά δικά κύματά των, ή 

1 Ανωτέρω σ. 7 καί Παράρτημα ύπ’ άριθ·. 17 καί 18. 
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κυριότης τών δυναστών επί τής γης συνεχωνεΰθη εις τό δικαίωμα τών νομί¬ 

μων τότε κατόχων αυτής, δηλαδή τών δικαιούχων τής καλλιέργειας άφ' ενός, 

καί τών βολιουχων άφ’ ετέρου. 

Οί Έλληνες δεν έπαυσαν ποτέ νά θεωρούν τούς Φράγκους ώς ξένους 
κατακτητάς καί σκληρούς δυνάστας, εΐδικώς δέ εις τάς Κυκλάδας έπεζήτησαν 
τήν απαλλαγήν των έκ τής βενετικής κυριαρχίας. Δι’ αυτόν δέ ακριβώς τον 
λόγον καί οί Σουλτάνοι δι’ άχτναμέδων5 άφήκαν εις τούς νησιώτας τήν 
περιουσίαν τους, καί αυτονομίαν γενικώς τοιαύτην, ώστε ούτοι ήδυνήθησαν 
νά διατηρήσουν τάς ιδίας των παραδόσεις καί νά διέπωνται υπό. τοϋ εξελισ¬ 

σόμενου έθιμικώς εθνικού των δικαίου, μέ βάσιν καί αφετηρίαν, εννοείται, 
τήν ύπάρχουσαν πραγματικήν κατάστασιν, ή οποία, φυσικά, δέν ήτο δυνατόν 
νά μεταβληθή. 

Ανεξαρτήτως δέ τοϋ ποιαι νομικαί θεωρίαι ύπεστηρίχθησαν ή υπο¬ 

στηρίζονται είς τήν Δυσιν έν σχέσει προς τό υπό έρευναν έθιμον2, βέβαιον 
είναι ότι ή βοσκή παρά τοίς Βενετοίς καί εις τάς Κυκλάδας κατά τήν βενε- 

τοκρατίαν, ώς έξετέθη, ένοεΐτο ώς τι άποκεχωρισμένογ καί αϋθϋπαρκτον 
πράγμα από τής καλλιέργειας του άγροϋ. Δύν έθεωρειτο, δηλονότι, αϋτη ώς 
ολοκληρωτικόν στοιχειον τοϋ ακινήτου καί αύτονοήτως άνήκουσα εις τον 
κύριον αύτοϋ, άλλ' ώς τι ιδιαίτερον καί διακεκριμένον. 

Τά έγγραφα τής εποχής έκείνης, αλλά καί τών μεταγενεστέρων χρόνων8, 

ομιλούν περί χωραφίων καί βοσκής κεχωρισμένως , καί τό έδαφος επί τοϋ 

1 Βλέπε τοιούτους τών ετών 1579 καί 1621 είς γαλλικήν μετάφρασιν είς Κ. 

Ηορί, νεησίο - Βγζ&πΗηίδοΙιε Αη&ΙεΙΗθπ, ένθ’ άν., 156 έπ., καί 159 έπ., καί 
τούς ίδιους είς παλαιάς έλληνικάς μεταφράσεις, είς II. Ζερλέντου, Γράμματα 
τών τελευταίων Φράγκων Δουκών, ένθ’ άν., 101 έπ,, καί 121 έπ., είς Δ. Πασχάλη. 

Ένθ’ άν., 130 έπ., 135 έπ., ώς και εις άλλους. 
2 Ανωτέρω σ. 23 σημ. 2. 

3 Βλ. εΐδικώς διαθήκην τοϋ έτους 1748, δημοσιευθεΐσαν είς Ν. Έλληνομνή- 

μονα, Ε', 445, εΐτα δέ είς Τωσ. Χατζιδάκη, Ή ιστορία τής νήσου Μήλου 
(Άθήναι, 1927), 305 έπ. ΔΓ αυτής ό διαθέτης άφίνει διάφορα περιουσιακά στοι¬ 

χεία εις τούς έγκαταστάτους, μεταξύ τών οποίων καί βοσκάς, τάς οποίας προσδιορί¬ 

ζει διά τών τοπωνυμίων των («...βοσκήν τών Τριάδων, τοϋ Μαύρου Βουνοΰ, τοϋ 
Έμπουργιοΰ... κλπ.»). Αϋται φαίνεται ότι ήσαν άποκλειστικώς βοσκότοποι. Περαι¬ 

τέρω όμως ό διαθέτης, καθορΐζων τό μερίδων τού αδελφού του Μιχάλη,.γράφει : 

«...Τό χωράφια τοϋ Κοντάρου όλα εκείνα οπού είναι από τής αδελφής του καί 
εκείνα οπού άγόρασεν από τοϋ Κοτάκη μέ βοακην καί κάθε τους δικαίωμα». Έκ τής 
περικοπής ταύτης εξάγεται, προδήλως, ότι πρόκειται ένταΰθα οχι πλέον περί άπο- 

κλειστικώς βοσκοτόπιον, αλλά περί τής βοσκής τών καλλιεργημένων αγρών τοϋ Κον¬ 

τάρου. Έκ τούτου φαίνεται ότι το έθιμον τών βολών ίσχυε καί είς Μήλον, τό δέ 
σπουδαιότερον, από νομικής άπόψεως, ότι ή σύμπτωσις είς τό αύτο πρόσωπον τοϋ 
δικά κύματος τής βοσκής καί τής καλλιέργειας δέν έπέφερε συγχιόνευσιν τούτων, ■ 
άλλ’ έξηκολούθουν παραμένοντα διακεκριμένα απ’ άλλήλων. 
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οποίου ασκείται έκαστον των δικαιωμάτων τούτων, της βολής και τής καλ¬ 

λιέργειας, παρουσιάζεται αυτοτελές. Έκαστη βολή, έχουσα ένα ιδιοκτήτην, 

περιελάμβανε πολλούς άγροΰς, άποτελοΰντας ιδιαίτερον έκαστος κτήμα, άνή- 

κον εις διάφορόν ιδιοκτήτην. Ή βολή ήδΰνατο νά περιλαμβάνη ό'χι μόνον 
καλλιεργούμενους αγρούς, άλλα και χέρσον γην άναμίξ. 

Έκ τούτων, ώς και τής άπαγορεύσεως τής.περιφράξεως, τής αναγκαστι¬ 

κής άγραναπαΰσεο)ς καθ’ ωρισμένον και έφ’ ωρισμένον χρόνον, τής άπαγο- 

ρεΰσεως του δικαιούχου τής καλλιέργειας νά βόσκηση και τα ϊδια αύτου ζώα 
εις την νομήν του χωραφιού του—εάν δεν μίσθωση ταΰτην παρά του κυρίου 
τής βολής—τέλος δέ έκ τοΰ είδους και του περιεχομένου των σωζομένοον 
εγγράφων άπαλλοτριώσεως των βολών, θεωρουμεν αναμφίβολον, δτι κατά 
τήν τουρκοκρατίαν ή επί βενετοκρατίας καλλιέργεια καί βολή διεμορφώθησαν 
έθιμικώς εις χωριστήν ιδιοκτησίαν καλλιέργειας του άγροΰ καί χωριστήν 
ιδιοκτησίαν τής βοσκής αυτοί», άνηκοΰσας έκάστης εις άλλον ιδιοκτήτην, ισο¬ 

δυνάμους δέ. μεταξύ των, ήτοι πρόκειται περί διχασμού τοΰ δικαιώματος τής 
κυριότητος. 

Λιά τούτο δέ, καί όταν περιήρχετο εις τό αυτό πρόσωπον ή κυριότης 
τής καλλιέργειας ενός άγροΰ καί τής βολής, εις τήν οποίαν περιελαμβάνετο 
οΰτος, δεν έπήρχετο συγχώνευσις των δυο τούτων ιδιοκτησιών, εκτός, βεβαίως, 

εάν ό κύριος πλέον άμφοτέρων έξεδήλου τοιαυτην βοΰλησιν, καί δή διά τής 
περιφράξεως ή τής μεταβολής εις αμπελώνα ή κήπον τοΰ όλου ή μέρους τοΰ 
άγροΰ κλπ. Εις τούτο δέ έν μέρει . οφείλεται ή ΰπαρξις κατά τήν Απελευθέ¬ 

ρωσήν εντός τών βολών καί περιπεφραγμένων κτημάτων. 

Τον εθιμικόν τούτον διχασμόν τής ιδιοκτησίας, εις τήν τής βοσκής καί 
τήν τής καλλιέργειας, πρέπει νά άποδεχθώμεν 1 τοσούτφ μάλλον, καθόσον διά 
τό Ελληνικόν δίκαιον, καί μάλιστα τό ΐσχΰον εις τάς Κυκλάδας κατά τήν 
εποχήν εκείνην, δεν άπετέλει έννοιαν ξένην. 

Ώς γνωστόν, υπό τοΰ αρχαίου Ελληνικού δικαίου τά δένδρα έθεω- 

ροΰντο δτι άπετέλουν χωριστήν Ιδιοκτησίαν από τής τοΰ εδάφους, επί τοΰ 
οποίου εΐχον ριζοβολήσει2, μή ίσχυούσης εις αυτό τής αρχής τοΰ βυζαντινο- 

ρωμαϊκοΰ δικαίου «τά επικείμενα ε’ίκει τοΐς ΰποκειμένοις (Β. 50.1.6 § 12 

«τό δένδρον τή γη συνυπάγεται»). 

1 * Αποκρούοντας τήν εκδοχήν τής συν ιδιοκτησίας ή τοΰ εμπραγμάτου δικαίου 

(δουλείας). 

8 Βλ-; Π. Ζέπου, Ιδιοκτησία κατ’ ορόφους (Άθήναι, 1931), 10, καί τούς 

αυτόθι έν σημ. 1 άναφερομένους συγγραφείς, έτι δέ Ρ. Μδτοί, Ττ&οοσ <Β άΐπίΐο 

όίζσπίίηο ηεΠβ ςοηδίιείιτάίηΐ άσΐ ϋοάεο&ηεεο, εις ΑΙΐί <3σ1 V Οοη§:Γεδ8θ Ιηίει*- 

ηαζίοηαίε, είς. δΐυάί Βίζ&ηίΐηί, ν,Χ (Κ.ΟΚ1&, 1939), 676/7, καί Ρ. 8* · Εεϊοΐιί,. 

Ένθ·’ άν 66/7. ·. 

Αί βολαί τής νήσου Κέας 53 

'Η χωριστή αΰτη ιδιοκτησία τών δένδρων εξακολουθεί νά ίσχΰη έθιμι¬ 

κώς καί μέχρι σήμερον άδιακόπως εις διάφορα μέρη τής Ελλάδος1. Ειδικώς 
δέ ϊσχυεν αΰτη επί τουρκοκρατίας εις τάς Κυκλάδας, ώς επίσης έφηρμόζετο 
τότε εις αΰτάς καί ή κατ’ όροφον ιδιοκτησία 2. Κατ’ ακολουθίαν, ήτο φυσι¬ 

κόν καί τό δικαίωμα τών βολών τοιαυτην νομικήν μορφήν να λάβη έθιμικώς 
εις τάς νήσους τοΰ Αιγαίου κατά τήν εποχήν εκείνην. 

Είναι άξιον σημειοίσεως ότι εις τήν Κέαν, όπου ΐσχυε καί ή επί τών 
δένδρων χωριστή ιδιοκτησία, παρετηρεΐτο τό φαινόμενον είς κτήματα, έφ’ 

ών υπήρχε τό δικαίωμα τής βολής, έφύοντο δέ καί δένδρα (π.χ. έλαιαι, 
συκαΐ κλπ.) μή άνήκοντα είς τον ιδιοκτήτην ταΰτης ή τής καλλιέργειας τοΰ 
άγροΰ, άλλα, είς τρίτον, νά υπάρχουν τρεις χωριστοί ίδιοκτησίαι8. Άλλα καί 
τό μεταγενέστερον Ελληνικόν δίκαιον ούτως έχαρακτήρισε τό δικαίωμα τής 
χορτονομής (Ν. 5091/1931), Α.Ν. 1028/1946, τροποποιηθείς καί κυρωθείς 

υπό τοΰ Ν. 187/1946 κλπ.), άπεδέχθη δέ όρθώς καί δεδικαιολογημένως καί 
ό Εισαγωγικός νόμος τοΰ Αστικού Κώδικος ύπ’άριθ. 2783/1941,νέν άρθρο) 

59, οστις καί διατηρεί τήν ίσχύν τοΰ εθίμου τούτου, όπου ύφίστατο κατά 

τήν εισαγωγήν τοΰ Αστικού Κοόδικος. ? - 

Έκ τών άνωτέρω καθίσταται εύνόητον, ότι προς προστασίαν τοΰ τυχόν 
καί σήμερον ΐσχύοντος τοιουτου εθίμου προσήκουν τά διά τήν προστασίαν 
τής κυριότητος καί τής νομής χορηγούμενα υπό τοΰ νόμου συνήθη ένδικα 
μέσα. 

Επανερχόμενοι είς τήν Καποδιστριακήν εποχήν, πρέπει να εΐπωμεν 
ολίγα τινά επί τής έν Παραρτήματι άριθ. 17 δημοσιευόμενης γνωμοδοτήσεως 
τοΰ επί τής Δικαιοσύνης Γραμματέως Έ Γενατά προς τον Κυβερνήτην. 

Διό τής γνωμοδοτήσεως ταΰτης ό Γενατάς, είτε σκοπίμο)ς, θέλων δηλαδή 
νά συμβάλη είς τήν κατάργησιν τών βολών, ή οποία έθεωρήθη άδικος καί 
καταθλιπτική διά τούς γεωργούς, είτε έξ άγνοιας τής αληθούς φΰσεως τών 
βολών, εΐτε, τό πιθανώτερον, δΓ άμφότερα, προσπαθεί νά λύση τό ζήτημα 
βάσει τών έν Γαλλία διδασκόμενων υπό τών Γάλλων συγγραφέοον τής εποχής 
εκείνης, είς τούς οποίους καί παραπέμπει έν τή γνιομοδοτήσει του, τουτέστι 
τοΰ άτοιΐ: οοιιΙιιηιίοΓ καί τά>ν περί δουλειών διατάξεο)ν τοΰ ρωμαϊκού 

δικαίου. 

Έν Γαλλία τό δικαίωμα τής βοσκής επί ξένων κτημάτο)ν (άτοιί άε 
ναίηε ράΙιίΓε καί άιτοίΐ άε ρατεοαΓδ), έχον βεβαίως καί τούτο τήν αρχήν του 

1 Λ.χ. εις το χωρίον Γραμματικό, Μαραθώνος (Αττικής), ώς τούτο γνωρίζω 

έξ ιδίας άντιλήψεως. 

2 II. Ζέπου, νΕν05 άν., 34 έ;τ. 

2 Ί. Ψύλλα, Έν(Κ άν., 287. 
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εις την φεουδαλικήν εποχήν, έσχεν εντελώς άλλοίαν έξέλιξιν από του τιόν 
βολών τής Κέας. 

Τό δικαίωμα τής ναίηε ραίυτε αποτελεί λείψανον των παλαιών δικαιω¬ 

μάτων τής κοινότητος επί τών βοσκών τής γής του τέως φεουδάρχου, εις 
την οποίαν περιήλθε τό δικαίωμα τούτου, ή είναι αποτέλεσμα παραχωρήσεοον 
μεγάλων ιδιοκτητών προς τούς ανθρώπους των, ήσκεΐτο δέ επί δλων τών 
άπεριφράκτων αγρών τού τόπου και παρ’ όλων αδιακρίτως τών έκάστοτε 
κατοίκων ή ιδιοκτητών. Τό δέ άτοίΐ: άο ρατοοπΓδ έξετείνετο έφ’ όλων τών 
κατοίκων αδιακρίτως μιας γειτονικής κοινότητος επί τής βοσκής δλων τών 
άπεριφράκτων αγρών τής έτέρας άμοιβαίως. Ή άσκησις τής βοσκής δεν άπε- 
τέλει εμπόδιον τής περιφράξεως, θεωρουμένη ώς μία παρακλητική άνεκτικό- 

της (ίοΐέταηοο ρΓεοαίτο) τών ιδιοκτητών των αγρών ί. Τοιαύτη περίπου είναι 
ή συναντωμένη εις ώρισμένα μέρη τής Ελλάδος (ώς λ.χ. έν Ξηροχωρίφ) 

κοινοχρησία βοσκής2. 

Αντίθετος τό δικαίωμα τών βολών άνήκεν ανέκαθεν εις ώρισμένον 
πρόσωπον, άρχικώς τον φεουδάρχην, χωρίς δμως τούτο μετέπειτα νά περιέλθη 
ποτέ εις την κοινότητα ή εις ομάδα προσώπων, έξετείνετο επί ώρισμένου 
κτήματος καί ήτο πάντοτε κληρονομητόν καί άπαλλοτριωτόν, κατά δέ την 
τουρκοκρατίαν ήτο πλέον δικαίωμα επί ίδιου πράγματος, ώστε νά μή δύναται 
νά γίνη λόγος ούτε περί δουλείας. 

Εκείνο τό οποίον αληθεύει, είναι δτι τό δικαίωμα τών βολών, ασχέ¬ 

τως τής νομικής του φύσεως, άνήκον εις τούς άρχοντας, τούς οποίους εύλο¬ 

γος έθεώρουν οί κύριοι τής καλλιέργειας τών αγρών ώς διαδόχους εις τάς κατα¬ 

πιέσεις τών φράγκων δυναστών,'-δέν ήτο δυνατόν νά βλέπουν ούτοι κατά την 

τουρκοκρατίαν παρά μέ δ μ μα εχθρικόν, ώς καταθλιπτικόν καί άδικον, καθό¬ 

σον τό έθιμον τούτο, δικαίωμα πλέον τού ιδιωτικού δικαίου, εύρίσκετο έν 
πλήρει άντιθέσει προς την ιδέαν, ή οποία λεληθότως μέν από τής φραγκο¬ 

κρατίας, συνειδητότερον δέ κατά την τουρκοκρατίαν είχεν αρχίσει νά ανα¬ 

φαίνεται εις τάς νήσους τού Αίγαίού, καθ’ ήν ή εργασία έπρεπε νά υπολο¬ 

γίζεται ώς παράγουν προς άπόκτησιν τής ιδιοκτησίας, όταν μάλιστα καί αυτός 
ό καλλιεργών τον αγρόν, διά νά βοσκήση τά ίδιά του ζφα καί εις την καλά- 

μην ακόμη τού αγρού του, ή οποία άπετέλει καθαρόν προϊόν τής εργασίας 
του, ήτο υποχρεωμένος νά πληρώνη εις τούς ίδιοκτήτας τών βολών.. Ήτο 
επομένως φυσικόν νά έπιζητηθή παντοιοτρόπως ή κατάργησίς του. 

Πράγματι δέ άναφέρέται εις τό από 26 Αύγουστου 1829 υπόμνημα 

1 Ο. Αιαύτγ εΐ Ο. Κειιι, Οουτδ ύε <3γοϊ1 είνύ ΡΥαηςαίε *, II (Ρ&ηδ, 

1869), 177, η. 18. Ρ. νίοΐΐεΐ, ΗϊδίοίΓε <3ιι άτοίί: οΐνϊΐ Ρταηςαίδ2 (Ρ&Π5, 1905), 

606 [560] έπ. Μ. Ρΐ^πΐοΐ-Ο. Κιρετί, ΤταίΙέ εΐέπιεπίαίτε άε άτοΐΐ οΐνϊΐ 2 

(Ρ&Π5, 1925), §§ 2885 καί 2430 έπ. 

2 Χρ. Θηβαίου, Ελληνικόν Γεωργικόν Δίκαιον, ένθ’ «ν., 133 έπ. 
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τών κυρίων τής καλλιέργειας προς τούς Πληρεξουσίους τής νήσου .των 1, δτι 
έπεδιώχθη αύτη επανειλημμένους υπό τών Κείων καλλιεργητών μέσφ τής 
τουρκικής Αρχής, άλλ’ άπέτυχον αί προσπάθειαί των «λόγφ τής διά χρημά¬ 

των έξαγοραζομένης έκάστοτε εύνοιας τής Όθωμανικής εξουσίας πρός-τούς 
άρχοντας» (ίδιοκτήτας τών βολών), ώς λέγει τούτο. Ή προς τάς τουρκικός 
Άρχός προσφυγή τών γεωργών προς κατάργησιν τών βολουν βεβαιούται και 
έκ τής έν Παραρτήματι άριθ. 3 Έκθέσεως τής Επαρχιακής Δημογεροντίας 
Κέας προς τον "Έκτακτον Επίτροπον Βορ. Κυκλάδων, εις την οποίαν εκτί¬ 

θεται οτι αί τουρκικαί Άρχαί έξετάσασαι έπακριβώς τό ζήτημα τών βολών, 

άπέρρι-ψαν τό αίτημα τών ποιμένουν καί έπεκύρωσαν αμεταβλήτους τήν ιδιο¬ 

κτησίαν τών βολών ώς νόμιμον. 

Επίσης όμοια άνευ αποτελέσματος προσπάθεια μαρτυρεΐται ώς γενο- 

μένη καί έν Νάξο) κατά τήν ιδίαν έποχήν2. 

Φαίνεται, λοιπόν, δτι, κατόπιν τής αποτυχίας ταύτης, οί κύριοι τής καλ¬ 

λιέργειας εις τήν Κέαν προέβαινον σποραδικούς εις αυθαιρέτους περιφράξεις 
αγρών, ώστε νά εμποδίζεται δι’ αυτής ή είσοδος τών ζώων καί ή βοσκή εις 
τούτους. Αί περιφράξεις δμως αύται, μή γενόμεναι έν ιχυνειδήσέι δικαίου, 

άλλ’ οος πράξεις δικαίφ τού ισχυρότερου, δεν ήσαν επαρκείς καί πρόσφοροι, 

ώστε νά δημιουργήσουν μέχρι τής Καποδιστριακής εποχής έθιμον περί 
καταργήσεως τού δικαιοηιατος τής βολής διό τής έλευθέρας περιφράξεως. 

Έν προκειμένψ παρουσιάζεται καί μία ακόμη περίπτωσις προς έξαρσιν 
τής προσεκτικής, εύσυνειδήτου καί προοδευτικής άντιμετωπίσεως τών ζητημά¬ 

των κατά τήν Καποδιστριακήν έποχήν. Διότι ό Γενατάς, θέτων τήν λύσιν τής 
διαφοράς ώς άνήκουσαν εις τά δικαστήρια, γνωμοδοτεΐ διά τήν περίπτωσιν 
τής ευνοϊκής διά τούς Ιδιοκτήτας τών βολών άποφάσεως τούτων, όπως ή 
Έυβέρνησις νομοθετικώς πλέον προβή εις τήν κατάργησιν τού αναχρονιστι¬ 

κού τούτου εθίμου3, πράγμα τό όποιον δεν έπετεύχθη, άτυχώς, τότε λόγφ 
τής μετ’ ολίγον λαβούσης χιοραν δολοφονίας τού αειμνήστου Κυβερνήτου, 

διά νά παραμείνη τό έθιμον τούτο ΐσχύον καί μέχρι σήμερον. 

Ενταύθα κλείομεν τήν έξέτασιν ενός εθίμου, τό όποιον, μαζί μέ τά 

σωζόμενα μέχρι σήμερον εις τον τόπον μας ερείπια τών φεουδαλικών πύρ¬ 

γων, τά οικόσημα καί τά φραγκικά ονόματα, μάς φέρει τήν άνάμνησιν τής 
εποχής τών σιδηροφράκτων ιπποτών μέ τούς χρυσούς πτερνιστήρας, τάς δια¬ 

σκεδάσεις των μέ τάς ωραίας γυναίκας καί τούς τρουβαδούρους των, άνάμνη- 

σιν δμως τήν όποιαν, όσηδήποτε ρομαντική προδιάθεσις καί έάν ύπάρχη, 

1 Π « ρ ά ο τ η μ ά άριθ. 2. . .... 

2 Βλέπε ανωτέρω σελ. 22, τάς έν σημ. 7 παραπομπάς. .... . .. 
8 Παράρτημα άριθ. 17. . ·,. ν. 
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δεν δΰναται να καταστήση εύχάρ ιστόν ή σκέψις, δτι πάντα ταϋτα εγίνοντο 
μέ την σκληράν εκμετάλλευσιν της εργασίας καί του μόχθου των έν άθλιό- 

τητι και ανευ τιμής ζώντων τότε ΰπ’ αϋτοϋς οός δουλοπαροίκων η και ως 
δουλών Ελλήνων. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α(α) . 

1. 

Άρ. 722. 

Έλληνικη Πολιτεία 

Η Γεν. Γραμματεία της Επικρατεί ας 

Προς τους Δημογέροντας και λοιπούς Κατοίκους τής Ν. Κέας. 

’Έλαβεν ή Κνβέρνησις τήν απδ 19 τον παρελθόντος αναφοράν σας και 

ή έν αυτή αίτησές σας έγινε γνωστή. 

Ή Κνβέρνησις θεωρεί τφ δντι τήν αέτησίν σας ϋεμελιωμένην εις τά 

απαρασάλευτα δίκαια τής ιδιοκτησίας, και χρεοοστεί νά σάς χορηγήση κάθε 

νπεράσπισιν, εις δσονς ήθελον μετάχειρισθή κατ3 αυτής όποιανδήποτε βίαν. 

Άλ,λ’ έν τοντοις δεν δΰναται νά μή θεώρηση μέ δμμα συμπαθές και 

τους συμπολίτας εκείνους *'Ελληνας, οϊτινες ελαβον τήν κακήν τύχην άπο τήν 

φοράν των περιστάσεων νά στερηθούν τήν ίδιαν γην τοον, τήν πολύτιμον 

ιδιοκτησίαν των, γινόμενοι αυτοί θύμα τής κοινής πατρίδος, και νά κατα- 

φνγονν εις τους ομογενείς και ονναγωνιστός γείτονάς των, οϊτινες δέν νπέ- 

πεσον εις τήν αυτήν τύχην, είναι μία άλήθεια προφανεστάτη δτι οι τοιοντοι 

πρόσφυγες είναι άξιοι τής υποδοχής και δυνατής βοήθειας των (ίλλων Ελ¬ 

λήνων. 

Αυτά τά αισθήματα ή Κνβέρνησις νομίζει δίκαιον νά τά έκφραση καθα¬ 

ρμός προς σάς' απαιτεί δέ ώστε σνμμορφονμενοι και σείς μ’ αυτήν τήν αλή¬ 

θειαν και τδ δίκαιον, δχι νά μην απαιτείτε όλοτελώς τό δικαίωμα τής νομής 

έπι τής ιδιοκτησίας σας, άλλα νά ενχαριστείσθε εις τδ ή μι συ άφ' δσον είναι 

τό διωρισμένον, θνσιάζοντες τδ άλλο ήμισν εις τήν χρεωστονμένην προς τους 

(α) Τά δημοσιευόμενα ενταύθα έγγραφα άπόκεινται εις τά Γενικά Αρχεία του 

Κράτους. Καί άλλα μεν είναι πρωτότυπα, διά τά όποια προς διάκρισιν τίθεται είς 

τον αΰξοντα αριθμόν δημόσιε ύσεοίς των αστερίσκος (*), τά δέ λοιπά επίσημα αντί¬ 

γραφα, πλήν τιυν ύπ’ άριθ·. 17 καί 18, τά όποια είναι σχέδια, τό δεύτερον όμως μέ 
Ιδιοχείρους τάς ύπογραφάς. 
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μετανάστας άδελφονς σας συμπάθειαν. Ταϋτα σάς άπαντά είς τήν άναφοράν 

σας ή Γ. Γραμμ. τής Επικράτειας, κατά Διαταγήν του Έξογωτάτον Κυβερ¬ 

νήτου, και οντω θέλετε άκολ.ονθήσει είς τδ εξής είς τήν περί ής ό λόγος 

νπόθεσιν, κοινοποιούντες και είς τους παροίκους σας τήν παρούσαν διά νά 

χρησιμενση είς κανόνα και αυτών. 

Έν Αίγίνη τή 5 Μαίον 1828. 

Διά τδ ακριβές τής αντιγραφής. 

ΟΙ Δημογέροντες 

« Σ. Πάγκαλος 

(Τ.Σ.) «Δ. Μελη$8Ϊνδς 

« ’Λνδρέας Σοφιανός 

'Ο Γραμματενς τής Επικράτειας 

(Τ.Σ.) Σ. Τρικονπης 

Έν Κία τή 16 Μαρτίου 1831. 

Ό Γραμματενς 
Δη μητριός Δελίνης 

Προς τους Κυρίους Πληρεξουσίους τής Επαρχίας Κίας, θερμίων και Σερίφου 

Οι κάτοικοι τής Νήσου Κέας. 

Σάς είναι πολλά γνωστόν, αδελφοί, καί πόσα δεινά πάσχει αυτή ή άθλια 

πατρίς απδ αυτήν τήν ςιόικωτάτην συνήθειαν των βολών καί ποσάκις έπι 

Τουρκίας έπεχειρίσθη νά τήν κατάργηση, πλήν δέν ήμπόρεσεν έξ αιτίας τής 

στενωτάτης σχέσεως, τήν οποίαν οί τότε άρχοντες μας πρδς τάς τότε * Οθω¬ 

μανικός εξουσίας είχον καί διά τούτο είς τά τότε κριτήρια χρυσού λάλον ντο ς 

άπας εμεινεν άπρακτος λόγος. 

Α δελφοί πληρεξούσιοι, εϊσθε πατριώται ! γνωρίζετε πόσον άδικον πρά¬ 

γμα είναι, αφού ένας πτωχός γεοοργός μέ τόσους κόπους γεο^ργήση τδ χωράφι 

τόυ, νά μήν εχη τήν άδειαν, αφού τδ θερίση, νά βόσκη είς αντδ τδ χωράφι 

τά ζώα τον, αλλά νά τδ πωλή άλλως πρδς άλλον, ή νά βιάζεται αυτός ό ίδιος 
γεωργών νά άγοράζη απδ άνθρωπον ξένον τους ίδιους κόπους τον, καί επειδή 

δλωι οί γεωργοί έχουν ζώα, καθότι χωρίς ζώα νά ζήση γεωργός δέν έμπορεί, 

βιαζόμεθα οι άτνχείς νά κτίζωμεν δλα τά παλαιοχώραφα καί νά τά κτίζωμεν 

δχι μέ χαμηλούς τοίχους, αλλά νά είναι σχεδόν νψηλ.ότεροι τον ανθρωπίνου 

αναστήματος, τδ οποίον εμποροΰμεν νά εΐπωμεν δχι άκαταλλήλως, δτι καί 

αυτό είναι έν απδ τά σημαντικά τής πενίας μας αϊτια' νά έκφρασθώμεν 

περισσότερον ανάγκη δέν είναι, καθότι τδ άδικον τούτο δχι ό κριτικώτατος 

τού Σ. Κυβερνήτου μας νους, αλλά καί έκαστος μέ ολίγον νουν άνθρωπος 

τδ γνωρίζει, καί άν είναι καί περισσοτέρων λογιών χηρεία, εϊσθε ικανοί ώς 

πατριώται νά τά παραστήσετε. 

Διά δέ τάς δσας ζημίας έδοκιμάσαμεν απδ τά στρατεύματα, απδ τήν 

αρχήν τής εθνεγερσίας μέχρι τής τον Σ. Κυβερνήτου μας έπελ,ενσεως, επειδή 
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και τό πράγμα χρειάζεται όλίγην αργοπορίαν, ας μείνη προς το παρόν, άλλα 

με δεύτερον σάς γράφομεν και διά αυτά, και διά δσα άλλα μελλομεν νά άνα- 

φεοθώμεν' περί δε τής αναφοράς, την όποιαν εγράψαμεν εις άπάντηοιν τής 

διαταγής του Σ, Κυβερνήτου μας διά τά ενοίκια των ξένιον, την οποίαν και 

μέ την κοινήν σφραγίδα, και μ’ όλων τάς νπογραφάς έβεβαιώσαμεν, δεν 

την εγράψαμεν διά νά στερεώσω μεν τάς βολάς, αλλά διότι οι ξένοι άνεφέρ- γΨ 

άησαν προς την Α.Ε. δτι των έπήραμε αυτά διά συνεισφοράν, οι άρχοντες 

μας δέ έζήτησαν νά τά ρίψονν εις τό κοινόν καθό συνεισφοράν, τοντέστιν άν 

τά λαμβάνουν απ' αυτούς οι ξένοι, νά τά λάβωσι καί αυτοί οι άρχοντες άπό 

το κοινόν' άναφέρθημεν τοιουτοτρόπως διά νά έλενθερώσωμεν αυτό τό δυστυ¬ 

χές κοινόν άπό αυτήν την άδικωτάτην δόσιν, άφίνοντες την διαφοράν μεταξύ 

μόνον των ξένων καί δσων εϊχον βολικάς, τό δέ άν πρέπη νά άποδοθώσιν 

δπίαω, τά δσα άπό τούς ξένους ελαβον ενοίκια, δσοι εϊχον βολάς, τά άφήκαμεν 

εις την συνετή διάκρισιν τής αυτόν εξοχότητας νά τό άποφασίση, όπως τό 

έγκρίνη' όσον δέ τό καθ3 ημάς τόσον εϊμεϋα μακράν άπό τον νά γνωρίσοτ- 

μεν την τοιαύτην άδικον εξιν, όσον δέν ϋέλομεν παυσειν ποτέ άναφερόμενοι 

ιός άδικους καί περί παρανόμου του τοιούτον, έως σου νά τάς καταργήσω μεν, 

διότι άν έβλέπ.αμεν οτι ή τοιαύτη έξις υπάρχει καί εις κανένα άλλο μέρος, 

μ" όλονότι καί ήδικημένοι, μ3 όλο ν τούτο ήμπορονσαμεν νά τό υποφέρω μεν 

τώρα όμως διατί μόνη αυτή ή δυστυχής πατρίς, μόνη άπό ολας τάς άλλας, 

ένω αισθάνεται καλώς την ελευθερίαν της, νά μ.ήν άπολαμβάνη καί τούς ζ» 

καρπούς αυτής; 

'Η παρούσα μας όμως, παρακαλούμεν, νά δοθή νπ3 όψιν τής Α.Ε., ό 
όποιος, είμεθα πεπεισμένοι, δτι ώς κοινός πατήρ καί αφραγίς τής ελευθε¬ 

ρίας αυτού τον περισσότερον άπό τούς ίδιους ομογενείς άρχοντας σκληρώς 

τνραννονμένου γένους παρά άπό τούς φανερούς τυράννους 3 Οθωμανούς, δέν 

θέλει τό υποφέρει βεβαιότατα ή φιλανθρωποτάτη αυτού ψυχή, νά βλέπη ακόμη 

καί σήμερον εις αντάς τάς λαμπράς ημέρας τής φρονίμου αυτού κνβερνήσεως ν' 
νά άδικώνται οι αδύνατοι άπό τούς ασυνειδήτους δυνατούς. 

Προς πίστο)σιν δέ δτι είμεθα οι πολύ περισσότεροι σύμφωνοι εις την 

κατάργησιν αυτής τής άδικωτάτης των βολώ)ν συνήθειας, καί δτι πολλοί άπό 

τούς έχοντας βολάς τάς αφήνουν θεληματικώς των, μην νποφέροντες αυτήν 

την αδικίαν, μ3 όλονότι τάς έχουν καί αυτοί τώρα εσχάτως άγορασμένας, άπό 

τάς οποίας άκύμη κανέν όφελος δέν ειδον, σάς περικλείεται εϊς κατάλογος 

μέ ίκανάς νπογραφάς, περί τον όποιον, άν είναι καμμία αμφιβολία, έμπορεί 

νά σταλθή κανέν άξιόπιστον υποκείμενον τής Σ. Κνβερνήσεως, καί θέλει 

ενρεΐν ποαγματικώς πλέον διπλάσιους καί τριπλασίους. 

Κύριοι πληρεξούσιοι ! γνωρίσατε δτι ή πατρίς αυτή σάς έξελέξατο διά νά 
την ώφελήοητε, όσον δννασθε καί οοον αΐ περιστάσεις τό συγχωρούν, εις την 

όποιαν άλλο περισσότερον όφελος νά κάμετε δέν πρέπει, όσον νά τήν ελενθε- 

ΑΙ βολαΐ τής νήσου Κέας 5ϋ 

ρώσητε άπό εκείνα τά παλαιά σπέρματα, τά όποια ή πολυχρόνιος 3Οθωμα¬ 

νική τυραννία εις πολλών κεφαλάς ένέσπειρεν. 

μένομεν μέ τό προαήκον Σέβας. Οι κάτοικοι, τής Νήσου Κέας 

Κέα τή εικοστή έκτη Αύγουστου: 1829: 

<ξβΕπονΐαι πολυάριθμοι υπόγραφα! εις χο)ριστόν φύλλονζμ 

3. 
3Αριθ. 549. 

Ελληνική Πολιτεία 

Προς τον "Εκτ. Επίτροπον τών Βορείων Κυκλάδων 

Ή 3Επαρχιακή Δημογεροντία Κέας 

Έλήφθη ή ϋπ3 άριθ. 5145 Διαταγή τής εκτ. ταυτής επιτροπείας, εκ τής 

όποιας παρατηρεί ή Δημογεροντία αυτή δτι απαιτείται νά καθορισθή τό είδος 

τής ιδιοκτησίας τών Βολών εις τήν Νήσον μας, τον τρόπον καί τά αίτια, 

άπό τά όποια υπήρξε τούτο τό μοναδικόν είδος τής ιδιοκτησίας εις τήν Νή¬ 

σον ταύτην, καθώς καί τήν εϊσπραξιν τών εισοδημάτων ανθής, εις ποιον αριθ¬ 

μό ν άναβαίνονσιν, ώστε έκ τούτων νά δυνηθή ή έκτ. επιτροπεία νά δώση 

αντάς τάς πληροφορίας νπ3 όψιν τής Σεβ. Κνβερνήσεως. 

Προς άπάντηοιν δέ αναφέρει ή Δημογεροντία αυτή τά εφεξής. Τό είδος 

αυτό τής ιδιοκτησίας άπεδείχθη περιοδικώς δτι επικρατεί προ 400 περίπου 

χρόνων. Πέος δέ καί μέ ποιον τρόπον, τούτο είναι άδηλον καί προς ημάς, 

ακόμη καί εις τούς Γεροντοτέρονς τής Νήσου ταύτης, οι όποιοι έρωτηθέντες 

είπον δτι ήκονσαν άπό τούς γονείς των, πώς οϋτο) τήν έγνώρισαν καί αυτοί 

πάλιν άπό τούς ίδιους των γονεΐς' τέλος τό είδος αυτό τών Βολών αγνοείται 
πόθεν ΰπήρξεν, ή διά βασιλέως τινός, τό όποιον, άν εχη οντω, δήλον δτι ή 

ιδιοκτησία αυτή είναι άπερασμένη εις τούς λεγομένους Νακτιναμέδες, ή διά 

τών τότε κατοίκων. Προς διατήρησιν τής γεν. ευταξίας, ώς ίτρός τό είδος 
τών προβάτων, διότι, ώς αποδείχνεται καί ήδη, ήτον άδύνατόν νά κατορ- 

θονθή ποίμνη γιδοπροβάτων ενταύθα χωρίς τάς βολάς αντάς- διότι εν τή 

Νήσο) ταύτη δέν εύρίσκεται κανένα λειβάδιον εθνικόν, άλλ’ ουδέ μικρόν τι 

μέρος χωρίς κύριον. Πέος 6έ καί μέ ποιον τρόπον σύγκεινται άί βολαι ανταί, 

παρατηρεί ή 3'Εκτ. Επιτροπεία άπό τούς εφεξής λόγους. Έκαστη βολή, εις 

τήν όποιαν ποιμαίνονται τά γιδοπρόβατα, εμπεριέχεται άπό χωράφια καλλιερ¬ 

γούμενα καί μή, τά περισσότερα εξ αυτών είσι τών ιδιοκτητών τών Βολών, 

ατινα αφού καλλιεργήση ό Ι'εώργιος < γρ. γεωργόςζ> καί σπείρη αυτά, λαμ- 

βάνη τον καρπόν των' ό δέ Ιδιοκτήτης αυτών τών χωραφίων δέν λαμβάνει 

άλλο, είμή τό όσον έστί επιδεκτικού σποράς, μένον και τό χόρτον αυτών ελεύ¬ 

θερον εις τον κύριον τής βολής αυτής μέ τό νά ήνάι άνοικτά■■ τά χωράφια 

αυτά, καί ένούμενον τό χόρτον αυτό μέ εκείνο τών ακαλλιέργητων χωρά* 
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φίων, τά όποια είσιν από βράχοι, αποτελεί αίαν βολήν, την οποίαν λαμβά¬ 

νουν ό ποιμήν των προβάτου δίδει δι' αυτήν άναλ.όγως τής εκτάσεώς της τόσα 

κεφάλαια γιδοπρόβατα εις τον έχοντα, όοα έπεκράτηοεν απ αρχής διά δύο 

χρόνους· τό ποσόν έκαστης βολής ακολουθεί, άλλη είναι κεφαλιών δύο, άλλη 

τριών, άλλη πέντε, άλλη δέκα και έως κεφαλιών δέκα έξι, τά όποια ανά¬ 

λογου μένα φέρουν εις τους δύο χρόνους κεφάλαιο, γιδοπρόβατα διακόσια 

πε ρίπο ν' ανται λοιπόν αί βολαι πληρώνονται μέ πρόβατα, και ονχι μέ χρή¬ 

ματα, διότι ούτως έπεκρατήθη' αυτή όμως ή ιδιοκτησία τόσον είναι σταόερά 

ώς προς την νήσον ταύτην, ώστε πούεί τό όσπίτιον και αγοράζει μέ τά χρή¬ 

ματα βολήν, άλλος πωλεϊ αμπέλι και άγοράζει βολήν, και άλλος ομοίως περι¬ 

βόλι: λοιπόν μέ τον ίδιον τρόπον θεωρούν οϊ κάτοικοι αυτό τό κτήμα, όπως 

θεωρούν τό αμπέλι, τό σπίτι και τό περιβόλι· τέλος δέ πάντων αί βολαι ανται, 

άφοϋ πωλ.οννιαι και αγοράζονται ελευθέριος, άπερνώνται και εις προικοδοσιαν. 

Και επί ήμερων τουρκοκρατίας οι μή έχοντες αντο το είδος τής ιδιο¬ 

κτησίας ποιμένες πολλάκις άνεφέρθησαν καί έζήτησαν νά μεν η ελεύθερα ή 

νομή αντί] των προβάτων. *Αλλλ ή τότε Διοικησις, εςετασασα επ ακρίβεια 

τους λόγους, τάς αιτίας καί την παλαιότητα τον είδους τούτου, έπληροφορήθη 

σαφέστατα τά τής ιδιοκτησίας ταύτης, και μή εκδώσασα <ζ^γρ. ενι5ώσααα^> εις 

τάς απαιτήσεις των ποιμένων, έπεκνροοσεν αυτήν να μενη εις τους έχοντας 

ιδιοκτησίαν, καί άφήσασα αυτήν χωρίς καμμίαν προσθαφαίρεσιν έζα.κολουθεϊ 

κατά τό παλαιόν μέχρι τήν σήμερον. Καί το,ντα προς πληροφορίαν τής Εκ τ. 

Επιτροπείας. Μένομεν μέ όλων τό σέβας. 

'Εν Κία τή 19 Χβρίον 1829— 

Οί Δημογέροντες 

Γεώργιος Φ. Πάγκαλ.ος 

Βάθην 5Ιωσήφ 'Ο Γραμματείς 

Νικόλαος Σοφιανός Δη μητριός Δε λινής 

’Ίσον απαράλλακτων τω πρωτοτυπώ 

5Εν 'Ερμουπύλει Σύρας τή 31 Χβρίου 1829 

"Ο Γραμμ. τής Εκτ. Επιτροπείας των Βων Κυκλάδων 

(Ύ.Σ.) Γ. Δ. Οίκονομίδης 

4^ . 

Άριθ. 135. 
* Ελληνική Πολιτεία 

Προς τον Έξοχώτατον Κυβερνήτην τής 'Ελλάδος 

'Ο Διοικητικός Τοποτηρητής Κέας 

’Έλαβον τήν νπΆριθ. 3098: Σεβ. Διαταγήν τής νμ. έξΜ 6Γ ής δια- 

πάττομαι νά τή δώσω πληροφορίας περί των βολ.ών τής Κέας. 

Αί βολαι τής νήσου Κεα; 

Κατ' αυτήν <50' ε/.ειψα νά καταβάλλω κάθε προσπάθειαν νά πλ.ηροφο- 

ρηθώ καί αυτοπροσώπως νά ύπάγο) νά παρατηρήσω τάς βολ.άς αντάς, διά 

τάς οποίας σπεύδω νά πληροφορήσω τήν Σ. Κνβέρνησιν ώς ακολούθως. 

'Η Νήσος αυτή έχονσα περιφέρειαν μιλιών: 60 διαιρείται εις βολ.άς. 

Βολ.ή είναι έν μέρος γης, τό όποιον εμπεριέχει χωράφια περιφραγμένα καί 

άπερίφρακτα, τό όνομα δέ τούτο καί πράγμα: βολ.ή : επικρατεί από άμνη¬ 

μονεύω νς ήδη χρόνους. : 

Αι βολαι δεν έχουν ισόμετρου περιφέρειαν, άλ.λ.ά έχουν διαφόρους εκτά¬ 

σεις, ή μεγαλ.ειτέρα έχει έκτασιν μιας καί ήμισείας ώρας. 'Η γή των Βολών 

είναι όλ.η σχεδόν σπαοτέα. 

' Εκαστη βολ.ή εμπεριέχει δι αφορίαν πολ,ιτών χωράφια, τά όποια οί κύ¬ 

ριοι αυτών καλλιεργούν, σπέρονν, έξοδεύονν καί θερίζουν, πλ.ηρώνοντες όλ.α 

τά έθν. δικαιώματα, μετά δέ το θέρος καί τήν συγκομιδήν τού καρπού δεν 

εξουσιάζουν το χόρτον, άλ.λλ οί έχοντες τάς βολ.άς ενοικιάζουν εις τούς ίδιους 

κυρίους των γωραφίων τά κτηνοβοσκήματα, χωρίς νά πλ.ηρώνονν εις τήν Κν· 

βέονηαιν ούτε οβολών νπόκεινται εις τοιοντον παράδοξον έθος τά χωράφια, 

καθ' όσον είναι άπερίφρακτα, ιός δέ περιτειχισθώσι λ.νεται καί παύει τό 

δίκαιοι μα τής χορτονομής, καί ό έγιον τήν βολ.ή ν δέ ν δνναται πλ,έον νά ζη τή 

διά τό περιφραγμένου εκείνο χωράφιον τίποτε, άλλλ ό ιδιοκτήτης νέμεται 

συνάμα καί τό χόρτον τον. 

Μεταξύ 750 περίπου οικογενειών, από τάς οποίας κατοικείται ή Νήσος 

αυτή, 84 είναι εκεί ναι αίτινες άπολ,ανονν αυτό τό δικαίιομα τής χορτονομής, 

αί 11 μάλιστα έξ αυτών, μολονότι έχουν βολάς, παραιτούνται ευχαρίστως τον 

παραλ.όγον τούτου δικαιώματος. 

Έπροσκάλ.εσα τά δύο άντιφερόμενα μέρη, δηλαδή τούς έχοντας τάς 

βολ.άς (οίτινες είσίν όλ.οι σχεδόν έκ των ενκαταστατοτέρων) καί τούς παραπο¬ 

νεμένους ποιμενογεωργούς’ ήρώτησα τούς πρώτους επί τίνι δικαιώματι καί 

επί ποια βάσει επιστηριζόμενοι ζητούν νά χορτολογονν τάς ιδιοκτησίας των 

πτωχών σνμπολ.ιτών των γεωργών, άποκριθέντες δέ ειπον ότι τό ενρήκαν 

πατροπαράδοτο)>, οντω διατρέχει προ άμνημονεντων ήδη ετών, πόθεν έπε- 

κράτησε τούτο δεν γνωρίζουν, καί ότι τάς βολ.άς αντάς εκτήσαντο άλ.λ.οι από 

αγοράν, αλλ.οι από προικοδότησιν καί άλλ.οι από άνταλλ.αγήν, διό και τάς νομί' 

ζονν πλέον ιδιοκτησίαν των ίεράν καί απαραβίαστου. Δικαιολογούνται προσέτι 

ότι ή Γραμματεία τής Επικράτειας επί τού Κυρίου Τρικούπη τοίς έπιστη- 

ρίζει τάς βολ.άς αντάς ώς ιδιοκτησίαν των. Προς δέ ότι ό Διοικητής ’Άνδρον 

καί Κέας Κ.Νικολ. Γαζήτης μέ προκήρνξίν τον έπιστηρίζει αντάς ώσαντως. 

Οί δέ δεύτεροι καί παραπονεμένοι ποιμενογεωργοί λέγονσιν, ότι ή 'Ελ.- 

λάς άπετίναξε τον ζυγόν τής τυραννίας, αυτοί όμως είσέτι τνραννούνται από 

τούς προύχοντας των. Ποιος ορθός λόγος, λέγονσι, ποιος νόμος υπαγορεύει το, 

αφού εις πολίτης καλλ.ιεργήση, γαιοπονήση, εξοόεύση καί σπείρη εις ίδιόκτη- . 
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τόν τον γην, μετά δέ τό βέρος καί την συγκομιδήν τον καρπόν, άλλος πολί¬ 

της νά τον άποβάλλη από τό χωράφιόν τον και νά τον άρπάση ανεξόδως τά 

χόρτα, τά όποια διά πολλών κόπων καί ιδρώτων αυτόν καί των ζφων αυτού 

τώ δίδει τό χωράφιόν, και εν ω οι ποιμενογεωργοί πληρώνουν τά δέκατα 

των εις την Σ. Κνβέρνησιν, πληρώνουν καί τό επιβαλλόμενου δια την βοσκην 

των αίγιδοπροβάτων των δόσιμον, είναι δίκαιον, λέγονοι, νά πληρώνουν και 

εις τους Προύχοντας άλλα δικαιώματα διά τό χόρτον, τό όποιον τά ίδιά των 

χωράφια δίδουν; εν ω οντοι ποτέ δεν επλήρωοαν τίποτε διά τάς βολάς των 

εις τό Έθν. ΤαμεΧον. 

Τό παράλογον τούτο δικαίωμα τής χορτονομής, λέγουαιν οι βοσκοί, το 

επέθεσαν οι προπάτορες των προυχόντων των αυθαιρέτους καί παρανόμους, 

διό παραχαλούν θερμώς την Σ. Κυβέρνηση’ νά τους άπαλλάξη άπο τό τοιον- 

τον παράδοξον έθος, καί ευχαριστούνται να πληρώνουν είς τό Εθν. ΙαμεΧον 

κατ' έτος δεκαπέντε ή είκοσι παράδες τό κεφάλι διά τά ζώα των. Τοιουτο¬ 

τρόπως γνωρίζονσι, λέγουν, οτι βοηθούν τό έθνος των, καί οχι νά αδικούν¬ 

ται από τους προύχοντας τφν. 

Επιθυμών δέ νά λάβω πληροφορίας καί άλλοθεν, μια τών ημερών 

έτυχα ιόν είς την οικίαν τον Αγγλικού Άντιπροξένου κυρίου Νικολ. ΤΙαγ- 

κάλου, όπου ωφελούμενος τής ευκαιρίας ή ρώτησα την σύζυγον του Κ. Μα¬ 

ρίαν, παρόντος καί τον γαλλορωσσανστριακον ' Αντί προξένου κυρίου Βασι¬ 

λείου Άριστέοος νά μέ είπη, τί γνωρίζει περί τής επικρατονσης συνήθειας 

τών βολών αυτών, ή δέ μ’ άπεκρίθη οτι ήκουσε ποτέ τόν πατέρα της λεγοντα 

να γνωρίζη έξ ακοής, οτι ήλθε ποτέ ενταύθα όθοτμανός τις απεσταλμένος 

από τόν τότε δραγουμάνον τής Όθωμ. Πόρτας καί εζήτει άπο το κοινον τής 

Κέας φόρον πέντε χιλιάδες γρόσια, οί δέ τότε προύχοντες δά)σαντες αντα τα 

γρόσια είς τόν Τούρκον, έμοίρασαν μεταξύ των τά βοσκήματα τής Νήσον, 

τά όποια, άναμφιβόλως, ήσαν Εθνικά, ώνόμασαν αυτά Βολας, εκτοτε, λοι¬ 

πόν, έπικράτησεν ή συνήθεια αντη τών βολών, αχτίνες κατα διάφορους τρό¬ 

πους άλ,ληλοδιαδόχως διατεθεΧσαι από τόν μέν είς τόν δέ, κατεστάθησαν 

πλέον ιδιοκτησία των ταντα έπληροφορήθην από την ρηθεΐσαν κυρίαν Μα¬ 

ρίαν έ’χονσα καί αυτή οχι δλίγας βολάς. 

Αν τάς τάς πληροφορίας ήδυνήθην νά συνάξω περί τών Βολ.ών, και τας 

καθνποβάλλω νπ’ δψιν τής 'Υμετ. Έξοχ. παοακαλών αυτήν νά δοχση ταχιον 

τέλ.ος είς αυτήν τήν περίπλοκον καί σεσαθρωμένην ϋποθεσιν, ήτις, ως προ- 

ανέφερα διά τής Διοικήσεως ” Ανδρον καί Κέας νπ’ άριθ. 97, φέρει καθη- 

μερινάς συγχύσεις καί ταραχάς είς τους κατοίκους. 

Περικλείω αναφοράν τών έχόντων τάς βολάς συνοδενομένας μέ δέκα 

τεμάχια αντίγραφα εγγράφουν τών βολών, καί ετέραν τών ποι μενογ εωργ ών, 

διά νά παρατηρήση ή Ύμ. Έξ. τά δικαιολογήματα τών μέν καί παρά¬ 

πονα τών δέ. 

Λί βολαί τής νήαοι» Κέας 

”Έκρινα εύλογον καί κατέγραψα πόσαι είσίν αι βολαί, πόσοι καί ποιοι 

εχονσιν αύτάς καί τί έκαστος νέμεται έξ αυτών, τήν όποιαν καταγραφήν περι¬ 

κλείω ενταύθα όμού μέ άντίγραφον τής νπ’ άριθ. 722 διαταγής τής Γραμμ 

τής Επικράτειας καί τής νπ’ άριθ. 4] 4 διακήρυξε ως τής Διοικήσεοκ ” Αν¬ 

δρου καί Κέας, διά άποφασίση ή Σ. Κυβέρνησις δ,τι εγκρίνει, 

μένω μέ βαθντατον Σέβας 

Εν Κέα τή 29 Απριλίου 4831 

τής Ύμετ. Έξοχ. δούλος ταπεινός 

(Τ.Σ.) ΤΙ. Μοναστηριώτης 

Προς τόν Τοποτηρητήν τής Νήσου Κέας 

Εύγε νεότατε Α νριε, είς δσα προφορικώς σάς παραατ.ήοαμεν σπεύόομεν 

νά σάς έγ θέσω μεν καί έγγράφως. Είς τό 29 έτος άνεφέρθημεν μέ αναφοράν 

μας ύπογεγ ραμμένη ν μέ τριακοσίας τόσας νπογραφάς, διά ^ιέσου τού πληρε¬ 

ξουσίου μας, όπου εΐχαμεν στείλει ν είς τήν εθνικήν συνέλενσιν δι ά τάς ο νυ¬ 

χιαζόμενος βολάς, δπον μερικοί τών συμπολιτών μας εξουσιάζουν από μίαν 

παράνομον πράξιν και κακήν συνήθειαν, ή οποία δεν εξεύρομεν από ποιους 

έγινε, ποιος νόμος, ποια δικαιοσύνη, έμπορει νά άδικήση επτακοσίων τόσων 

πολιτών ιδιοκτησίας νά τάς έξονσιάζονν τριάντα ή σαράντα άνθρωποι, αφού 

τό έθνος τούτο έχυσε τόσον αίμα, διά νά έλενθερωθή καί νά αποφυγή τόν 

ζυγόν τής τυραννίας’ ημείς δμως, καθώς βλέπομεν, δεν είμεθα είς τήν Επι¬ 

κράτειαν τής Ελλάδος, ένω δαυλέ βατ μεν τά υποστατικά μας καί πληρώνομεν 

δλα τα διατεταγμένα κατά τό διάταγμα τής Σ. Κνβερνήοεως, φαίνεται οτι 

εχομεν είς τήν Νήσον μας άνώτερον ΤαμεΧον καί άνοχτέραν Κνβέρνησιν, ορί¬ 

ζοντες τά βοσκήματα τών υποστατικών μας, τα παύουν είς τούς ποιμένας 

καί παίρνουν πρόβατα ή γρόσια, δπως ήθελε συμφοιτήσουν μέ αυτούς, πρά¬ 

γμα δπον δεν άκονσθη είς κανέν άλλο μέρος τού Κόσμον. Αυτά δλα μάς 

έβίασαν καί άνεφέρθημεν εις τό 30: έτος τόν άπερασμένον ’Απρίλιον είς 

τήν Ι'ενικήν Γραμματείαν, είς τό τριάντα ενα έτος εστείλαμεν τόν Κύριον 

Βρανιά Αλεξάνδρου είς τήν Σ. Κνβέρνησιν, διά νά παραστήση τά δίκαιά 

μας, καθώς καί έπαρέστησε. Η Σ. Κυβέρνησις σάς εδιώρισε τοποτηρητήν 

είς τήν νήσον μας, όία νά κάμετε ακριβήν έξέτασιν, νά άκονσης τά δίκαιά 

μας, καθώς καί ήκουσες επί παρρησία, τούς έξονσιάζοντας τάς Ιδιοκτησίας 

μας, διά τάς οποίας παρακαλονμεν νά έκβωμεν έξω είς ολην τήν περιφέ¬ 

ρειαν τής Νήσου, ϊνα ϊδητε δσα έγγράφως καί προφορικώς σάς παραστήσα¬ 

με ν, διά νά αναφέρετε είς τήν Σεβαστήν Κνβέρνησιν δλα μας τα δικαιολογη- 

ματα, μέν ο μεν δέ εν ελπίς οτι ή Σεβαστή Κυβέρνησις βέβαια δεν θά μάς 

υστέρηση τήν αϊτησίν μας, νά μάς άφήση νά είμεθα σκλάβοι, καθώς μάς 
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έχουν πωλημένους εις το υπέρογκων χρέος' και τί θά πληρώσωμεν πρότερον 

τά εθνικά δικαιώματα, τά χρέη, τά όποια μάς ερριψαν διά τές ιδιοτέλειες 

των, ή τές ψαμελιές μας νά ζήαωμεν από αυτά, δυναται ή Σ. Κυβέρνηοις νά 

γνωρίοη εις ποιαν τυραννίαν εΐμασθεν. Εις δλην την 5Επικράτειαν της οι 

Ελληνες γονδέρουν ελευθερίαν, ήμεΐς δμως γουδέρομεν τυραννίαν. Οι βα¬ 

σιλείς τής Ευρώπης έξώδευσαν μιλιούνια, έχασαν στρατεύματα, έχασαν Κα¬ 

ράβια διά νά μάς ελευθερώσουν έκ τής τυραννίας, ήμεΐς άν,όμη ϋέλομεν τά 

τουρκικά φρονήματα. "Ο9εν, παρακαλονμεν την Τοποτήρησιν τής Νήσον μας 

κατά την διαταγήν τής αυτού ’Εζοχύτητος νά άναφέρη τά δίκαιά μας εις την 

Σ. Κυβέρνησιν, τά όποια άφιερώνομεν εις την φρόνησιν τής εξοχότητάς τον. 

μένομεν με όλον τό άνήκον σέβας, τή 25 Μαρτίου 1831. 

Οι Ευπειθείς ΙΙατριώται 

Επονιαι αΐ ύπογραφαί των άναφερομένωνξμ 

6*. 

'Εξοχότατε και Σεβ. ημών Κυβερνήτη 

Εν από τά τρία άντικείμένα, τά όποια όλων των ελευθέρων και εννο- 

μουμένων εθνών οι ακαταπόνητοι Νόμοι χορηγούν εις τούς πολίτας, δηλ. 

τ ή ν ασφάλειαν τής ζωής, τής τιμής και τής ιδιοκτησίας των, τά όποια και ή 

Ελλάς, διά υποστήριξή εις την οικογένειαν της, έχυσε ποταμούς αιμάτων. 

Σήμερον ίδιοτελεΐς τινές και κακότροποι συμπολϊται μας ζητούν νά μάς κα¬ 

ταπατήσουν την πεπαλαιοομένην και έξ άμνημονεύτων χρόνοι ν συστημένην 

εις την Πατρίδα μας ιδιοκτησίαν των βολών αυτών, αΐ οποία (κατά τά επι- 

συνημμένα σο:ζόμενα έγγραφά μας) από τής των Ενετών εξουσίας, μέ τό 

αυτό όνομα έπωλονντο και. ήγοράζοντο όλοσχερώς, έσνναλλάττοντο μ3άλλα 

υποστατικά και ετΐ.ροικίζοντο από τούς γονείς εις τά τέκνα των, και τοιουτο¬ 

τρόπως έκατήντησαν και έως εις τάς σημερινός ημέρας μας, ούδ3 δλως δια- 

φέρονσαι άπό τά δσπίτιά μας, αμπελώνας, περιβόλια και λοιπό. 

Αυτήν τήν ιδιοκτησίαν μας και οι αντίκρυ Καρνστιοι προ δύω χρόνους 

έζήτησαν ΐ’ά τήν καταπατήσουν, άλλ' ή Σεβ. Κυβέρνηοις πληροφορηθεΐσα 

άποχρώντοτς διά Κοινής μας ενσφραγίστου 3Αναφοράς περί τής Νομιμότη- 

τος αυτής, μάς διέταξε μέ τήν νπ' άριθ. 722 Διαταγήν τής Σεβ. Γραμμα¬ 

τείας τής Επικράτειας νά λάβω μεν μόνον τό ήμισν τής πληρωμής άπό τούς 

πρόσφυγας Καρνστίους λόγω φιλανθρωπίας, εις τήν οποίαν Διαταγήν δεί- 

ξαντες όλην τήν άπαιτουμένην πειθαρχίαν, έξηκολ.ονθήσαμεν κατά γράμμα 

τό μέτρον αυτό τής Σεβ. Κνβερνήσείος, και ούτως έπεκράτησεν άκρα ησυχία 

και ευταξία εις τήν Πατρίδα μας. 

Ήδη δέ θέατρούμεν τινάς Συμπολίτης μας, οι όποιοι αφού ήτον οι 

πρώτοι νπερασπισταί τής ιδιοκτησίας αυτής, ότε κατετοέχετο άπό τούς Καρν* 

Αί βολαί της νήσου Κέας 6δ 

στίους, τώρα επειδή άπό τήν πεοίστασιν απέκτησαν μερικά γιδοπρόβατα, 

έφαντάσθησαν νά σφετερισθώσι τήν ιδιοκτησίαν μας (όντες υστερημένοι 

τοιοντον είδους ιδιοκτησίας, τάς οποίας άγκαλά και εΐχον οι προπάτορες τοιν, 

τάς εΐχον πωλήσει εις τούς ίδικούς μας, καθό)ς και εις ήμάς τούς ίδιους), 

και οντω νά μετάχειρισθονν απολύτως τήν Νομήν των προβάτων τους, χω¬ 

ρίς κάμμίαν πληρωμήν, και εμψυχωμένοι εις τούτο άπό κάποιον τυχοδιώκτην 

και έξ επαγγέλματος Δημεγέρτην και ταραχοποιόν τον Βρανάν 3Αλεξάνδρου 

επιμένουν εις τήν κατάργησιν αυτής τής ίεράς μας ιδιοκτησίας, και εμβαίνει 

τώρα τρίτος χρόνος, όπου βόσκουν αντάς τάς βολάς, χωρίς νά μάς πληρώ¬ 

νουν τό δικαίωμα τής ένοικιάσεως. Διό ήμεΐς καταφενγοντες εις τήν *Υ.Ε., 

τόν υπερασπιστήν των Νόμων, παρακαλονμεν θερμώς νά περιστείλη διά των 

άνηκόντων μέσων τούς αρχηγούς αυτής τής άνοσίον φατρίας διά τήν κατάρ- 

γησιν των βολών, διά νά είσαχθή πάλιν ή ομόνοια και ησυχία εις τήν Πα¬ 

τρίδα μας, και ήμεΐς νά μήν ύστερου μέθα τού δικαιώματος μας. 

Πεπεισμένοι δέ ότι εις τήν άναγνώρισιν αυτής μας τής ιδιοκτησίας, τήν 

οποίαν όλοι οί Νόμοι των Εθνών υπερασπίζονται, δέν θέλομεν απαντήσει 

έκ μέρους τής Σεβ. Κυβερνήσεως κάμμίαν αντί στάσιν, μένομεν μέ όλον τό 

βαθύτατον σέβας. 

γ Ό τζίας και θερμίων Νικόδημος έπιβεβαιοΐ. 

3Εν Κία τή εικοστή όγδόη Μαρτίου 1831. 

ΚβΈπονται αί ύπογραφαί των άναφεοομένωνζμ 

'Αρ. 892 Ελληνική Πολιτεία 

ΜΙ Δημογεροντία Κίας 

Έπικνρούσα τό γνήσιον των εν τή παρούση υπογραφών οννεπικυροΐ 

και τά ένδιαλ αμ β αν ό μένα τεμάχια δέκα συνημμένα. 

3Εν Κία τή 10 άπριλίου 1831 

Οί Δημογέροντες 

(Τ.Σ.) « Σ. Πάγκαλος 

« Δ. Μελΐ88ίνός Ό Γραμματενς 
« Άνδρέας Σοφιανός Δημήτ.ριος Δελίνης 

7. 

1631. Μαΐου 17. 

Τήν σήμερον ό Μονσταφάς τού 3Αλήμπεη δίδει καί πωλεΐ τήν Βολήν, 

οπού έχει άπό τόν Κνριαζήν Βλάχον αγορασμένη, τού παπά Κυρ - Μελετίου, 

καθώς βρίσκεται εις τόν Πάουρα, μέ όλα της τά δικαιώματα διά άσπρα τε¬ 

τρακόσια πενήντα, ήτοι άρ. 450, και έδυισά τον διά τά άνωθεν άσπρα μία 

μονργιά διά άσπρα εκατόν, τά επίλοιπα τού τά έδωσα άσπρα μετρητά· και 

είναι ή βολή καλά πληρωμένη καί ευχαριστημένη καί άποπληρονται δ άνοο- 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “Ετος ΙΟ' 5 
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ϋεν Μόναταφας, καί μένει <5 ίδιος παπάς Κνρ Μελέτιος κύριος οίκοκνοης 

διά δ,τι ήθελε τνχει εΐζ κάθε καιρόν και είναι ή αγορά εις την "Αγίαν Μα¬ 

ρίνα" καί διά τό αληθές έγέγονε τδ παρόν εις ασφάλειαν και γράφουν οι πα¬ 

ρακαλετοί μάρτυρες. 

Νικόλαος Κότζρς μαρτυρώ 

Σκενοφύλαξ μαρτυρώ) 

Δημήτριος Καλαβαρής μαρτυρώ 

■'··■- Νικόλαος Δελίνης μαρτυρώ 

■'·■ <^νΕπηαι επικνρωσις τής γνηαιότητος τον αντιγράφου υπό τής Δημογεροντίας^ 

•:· ··■>■ ··;■ ; . 5. 

Νοί Αηάτβα Οονηβνρβν Ια 8βυβνβηίέ§ίηια ΒβριώΙίβα άί ΨβηβΙία — — 

Οαρϊίαηό ΟβηβναΙβ. 
-Ν' Ρίή Βοίϊο Ιί: 29: Βηφίο: 1643. ροβδβάβ Οίαβοπιο· ΒατίοΙοηιβο άα 
Ζίά ηη ραζωίο υβηάαίο άί Βββϊια ΟΙμάβα βοη 8ΐιο βφίο Ώίιηα, άί Ιονο 
ταρίοηβ, βοηιβ .ή νβάβ ρβν ΒοηίΙανα άβΐ ρίονηο ηιβάβδίηιο, αΐ φιιαΐ ροδ- 

86880 8ί ίνονα αΐ ρνβββηίβ άβΚο ΒαΗοΙοηιβο βοηιβ Ιίΰβνο βά ά88θΙιιίο 
ραάνοηβ. 

8ί ναρΓ68βηία ρβνό βΐιβ άα Ιον ο ηοη νβηφιί ρβνίηνϋαίο ίηάβϋίία- 

ηιβηΐβ βοη <^ελλείπεί^> νί β ίηάίνβίίβ β άίΐΐβφίΐίηιβ, οηάβ νίοβνβα άαΙΙ’αιι- 

ίοΗίά ηοδίνα ϊΐ βοιηρβηδο άονιιίο. ΟοηύιηίβΚίηιο ρβν Ιαηίο <^έλλείπει^> 

α ΙηΙΙί 6 βαάαιιηο βΐιβ 8θΙίο ρ6ηα άί ϋηβΐιαίί 200 βά αΐίνβ ρβηβ αβίίΐίίνβ 
ηοη άβδάηο ηιοίβδίαίίο ηβΐ φπδίο β Ιβφίίίηιο ροδζβζδο άί άβίίο ραδβοίο, 
ηια ρνβίβηάβηάο ναμίοηβ βί>Μ α βοτηραηνβ ονβ δ’αδρβίία ρβν ίβηηίηα 

άαΙΙα Ρανίδ Ιο: 5 Μαύρο: 1643 8η. 
(Β.8.). Αηάνβα Οοτηβν Οαρίίαηο ΟβηβναΙβ 

Μανβο ΡαηΙίηί 
<^υΕ.τ6ΐαί'έχικνρωσις τής γνηαιότητος τον αντιγράφου ΰπο τής Δημογεροντίας^· 

9. 

1664 Έν μη νί Αύγουστον 19. 

Την σήμερον ήλθε παρών εις εμένα Κάρλος Μάζης με τούς κάτωθεν 

ύπογραφέντας δ *Ιωάννης Φενγάδης θεληματικώς και μέ καλήν τον.προαί- 

ρεσίν αφιερώνει εις τδ-Μοναστήρι τής [Αγίας Μαρίνης ευρισκόμενης έν τή 

νήσφ ταντη την βολήν, είναι λέγω γονικό τον, εις τδν τόπον δνομαζυμενον 

Καλαμίτζι, ή όποια Βολή πηγαίνει άπδ τά κλείσματα και έβγαίνει νοτινά, 

Και βγαίνει εις την ’’Αμμον καίέρχεται βορεινά τον Καλογέρου τό νεόό' 

δϊά ζοϋΐό θέλω άπδ τον νυν καί εις τδ έξης νά άγροικιέται τον άνωθεν Μο- 
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ναστηρίον και νά μην έμπορή νά ενοχλήση τδ Μοναστηριού εις την άνωθεν 

άφιέρωσιν μήτε άπδ τά παιδιά τον μήτε άπδ τούς Iδικούς τον. Και διά τδ 

αληθές εγινεν εμπροσθε των κάτωθεν παρακαλετοον μαρτύρων. 

Μόσχος Πάγκαλος 

Τζάκες Πάγκαλος 

Κάρλος Δελίνης 

Καντζιλλιέρης τής Κοινότης έγραψα και μαρτυρώ 
ςζ’Έπεται έπικύρωσις τής γνηαιότητος τον αντιγράφου υπό τής Δημογεροντίας 

10. 

1686. Έν Μηνι ’Οκτωβρίου 28. εις την Τζίαν. 

Την σήμερον μέ τδ παρδν Γράμμα και απόγραμμα ομολογώ εγώ Για- 

κονμίνα τον Λονρή γυναίκα τον ποτέ Δήμον Μαρτίνον μαζί μέ την θυγατέρα 

τον Ιδιον Δήμον Μαρτίνον Κατερίνα, πώς μέ ιδίαν μας βουλήν και θέλησιν 

δίνϋμεν και ελεύθερα πονλονμεν τον Κύρ Σταμάτη Κοζαδίνου την βολήν τον 

Καλάμου διά ρεάλια τέσσαρα ήμισν,Ν. ρεάλια 4:20:, τά όποια ρεάλια γροι- 

κοννται τά δνδ ήμισν διά ένα βουΐδι άργατικό, και τά δυο διά τό χρέος, οπού 

έχρεώστει ό ποτέ Δήμας τον Κνρ Σταμάτη Κοζαδίνου" και είναι άπδ την 

σήμερον έδικήν τον και εις την εξουσίαν τον άνωθεν Κνρ Σταμάτη, προν- 

κίση, χαρίση και δ,τι άλλο ήθελεν τον φανή. Και όίά τό αληθές έγινε τδ 

παρδν εις ασφάλειαν διά πάσαν καιρδν χρειαζόμενον καί θέλουν νπογραφθή 

καί παρακαλεστοί μάρτυρες. 

Ξεχο)ρίζομεν, όπόταν ήθελε ν βρεθή τινάς άπδ τά παιδιά τού ποτέ Δήμα 

Μαρτίνου νά τδ έδιασείση τδν άνωθεν κύρ Σταμάτη, νά είναι εις την εξου¬ 

σίαν τον νά έμβαίνη καί νά παίρνη ένα μούλκι τδ καλλιώτερον τής άνωθεν 

Γι άκου μίνας διά. τά άνωθεν ρεάλια τέσσαρα ήμισν. Καί διά τδ αληθές έγινε 

τδ παρδν διά σιγονριτά τού Κύρ Σταμάτη Κοζαδίνου. -·· ■ 
Φραγκίσκος Σνναδινδς καί επίτροπος μαρτυρώ τά άνωθεν 

Μουχονάς Χωματιανδς μαρτυρώ τά άνωθεν. 

9Εγώ 'Ερρίκος Ροζέ Κόνσολος βενετδς παρακαλετός έγραψα καί μαρτυρώ 
Επεται έπικνρωοις τής γνηαιότηοος του αντιγράφου υπό τής Δημογεροντία 

11. ' 

1734 *Ιουλίου 10. 

Την σήμερον διά τον παρόντος καί όμολογικού Γράμματος ώμολόγησεν 

καί όμολογα ή Άννα Πέτρον Τρανού, πώς μέ ιδίαν της βουλήν καί θέλησιν 

δίδει καί ελεύθερα πονλεϊ καί παρατίζει την Βολήν εις τον Μαύρου, δ που 

έχει άπδ τδν κύρι της, σύμπλιον παπά. Νικολάκη Βαρούχα, τον σιδρ Τζάκε 
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Παγκάλων, διά γρόοια δώδεκα Ν. 12' και έ'λ.αβεν τά άσπρα τής αυτής ώρας ή 

άνωθεν Άννα και αποξενώνεται από την σήμερον- και μένει κύριος οίκοκύ¬ 

ρης δ άνωϋεν σιορ Τζάκες αυτός και οί κληρονόμοι τον. Και διά βέβαιον 

τής αλήθειας έγινε το παρόν εις ασφάλειαν, νπογράφοντές το και αξιόπιστοι 

μάρτυρες— 

Άννα Πέτρον Τρανού στέργω 

Νικόλαος Τώτας μαρτυρώ τά άνωϋεν 

Κωσταντής Σαράκης μαρτυρώ τά άνωϋεν 

Μόσχος Πάγκαλος Καντζιλλιέρης βέβαιοι 
<ζ”Επειαι επικύρωοις τής γνηαιόιητος τον αντιγράφου υπό τής Δημογεροντίας^ 

12. 
1742 μηνός Μαρτίου 17 : Θερμίων. 

Την σήμερον τον παρόντος έλαβα εγώ δ Λογοθέτης μαζί και ή Μιρίτα 

ή γυναίκα μου από τον σιορ Τζάκε Πάγκαλων ρεάλαα τον αριθμόν σαράντα, 

Ν.. 40., διά τά όποιο, τον δίδομεν και οι δνό μας και τον πονλονμεν την 

βολ.ήν, που έχω προ ν κι άπό τον μπάρπα μου στους Κοκκίνονς' και εί μέν 

και ήθελε θέλει δ μπάρπας μου νά την πάρη, νά δίδη τά άνωϋεν σαράντα 

γρόσια τον Σιορ Τζάκε, είτε μη νά είναι μούλ.κι του και των κληρονόμων 

τον, και νά μην μπορή άλλως κανένας νά τον βιάση εις τό άνωθεν πράγμα, 

που τού δώσαμεν. 

Λογοθέτης βαλίντας 1 έδώσαμε το παρόν και έλΑβαμεν τα άνωϋεν μέ 

θέλημα τής γυναίκας μου και έγραψα Ιδιοχείρους μου. 

Οικονόμος, Τζιας μαρτυρώ 

Χαρτοφύλωξ Τζιας μαρτυρώ 

Κωνσταντίνος 'Ιερενς και οικονόμος Τζιας Χωματιανδς στέργω 

Νικόλ.αος Δεπάστης μάρτνς. 

<ζ°Επεται επικύροιαΐς τής γνηοιότηιος τον αντιγράφου υπό τής Δημογεροντίαςζμ 

1742 Ιουλίου 28. 

Την σήμερον διά τού παρόντος και δμολωγικού γράμματος δμολ.ογα δ 

υιός Ίω(άννη) Πατηνιώτη κυρ Μιχάλης, πώς δίδει και ελεύθερα πουλεΐ και 

παρατίζει τού σιόο Τζάκε Παγκάλων την βολήν εις τό Σπαθί τον Κάμπον, εις 

τον Σωτήρα, σνμπλαον Άναγνιόοτη Γοζαδί νον, το χωράφι εις τό Κα/ιπί εις 

τον Άγιον Γεώργι ο ν διά γρόοια πενήντα, X. 50. — , ώς κ.αθώς τό έτίμιοαεν 

δ Γεωργάκης Τζοκάκης ,καί τό όποιον χωράφι εις τον Άγιον Γεώργιον; 
4 

—-———— 

1 “Ισιος βολέντες. 
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καθώς έμαρτύρησαν έμπροσθεν εις τον Άχμέτ Άγά και εις τούς προεστούς 

παις είναι πατρικόν τον αυτού Μ ιγα/Ακη' και δπόταν ήθελ.ε διασείσει τινάς 

τον σιορ Τζάκε, νά είναι όμπλαγάδος ό σιορ Μιχαλ.άκης, νά τον δίδη ενχα- 

ρί στη οι ν' και όντως έλαβεν τά πενήντα γρόσια τής αυτής ώρας και αποξενώ¬ 

νεται άπό τά αυτά πράγματα, και μένει κύριος οίκοκύρης δ σιορ Τζάκες, 

αυτός και οί. κληρονόμοι του. 'Όϋεν και εις άσφάλ.ειαν έγινε τό παρόν καγ- 

κελλ.αρίαιον γράμμα εις άσφάλωιαν. 

ΜιχαλΑκης στέργοο 

Γεωργάκης Τζοκάκης τιμώ τής και μάρτνς 

« 

Τζώρτζης ρεβε/Ακης μαρτυρώ) 

Μόσχος Πάγκαλως καγκιλλαέρης βέβαιοι 

<ζζνΕπεται επικνρωοις τής γνησιότητος τοΰ αντιγράφου υπό τής Δημογεροντίας'Ν 

14. 

1744 Μαρτίου Ιο. „ 

Την σήμερον μέ τό πο.ρόν γράμμα φανερώνουν τά δύο μέρη δ τε Σιορ 

Λογοθέτης Πάγκαλως και νΑγιος Καστρήσιος και έκαμαν την παρό)ν άλλ.α- 

ξία στερεά και άμετασάλεντον, και έδωσεν δ Σιορ Λογοθέτης τον Καστρησίου 

την βολήν τού Καραβιώτη τον νίον εις το Σπαθί και γρόσια δέκα' έδωσε 

και ο Καστρήσιος τον Σιορ Λογοθέτη την βολήν τό μερτικών του εις τον 

Μαύρου, σύμπλιον τού αυτόν Σιορ Λογοθέτου' και όντως έμειναν ευχαρι¬ 

στημένα και τά δύο μέρη, και δεν πρετεντέρει πλ,έον εις υπέρ τον ετέρου 

τίποτες. Και διά βέβαιον τής αλήθειας έγινε τό παρόν Γράμμα εις ασφάλειαν. 

Καστρήσιος στέργω τα άνωθεν 
Λογοθέτης Πάγκαλως στέργω 

Οικονόμος Τζιας μαρτυρώ 

ΜανωλΑκης Χωματιανός στέργω. 

Μόσχος Πάγκαλος Καντζιλ,λιέρης βέβαιοι 
<ζ’Έπεται επικύρωσις τής γνηαιότηιος τον αντιγράφου υπό τής Δημογεροντίας^ 

15. 

1754. Δεκεμβρίου 25. 

Την σήμερον έκαμαν την παρό)ν άλλαξία στερεά και άμετασάλεντον όΝι- 

κολός 3Ιω(άννη) Μαζαράκη μέ τον Σιορ Λογοθέτη Τζάκε Πάγκαλον, καί έδω¬ 

σεν δ Νικολως τον σιορ Λογοθέτη την βολήν εις τό Καμπί' έδωσε και δ σιορ 

Λογοθέτης τον Νικολού τό κλεΐσμα εις τον Γαΐλον τον Τζωρτζή, ώς ενρί- 

σκεται μέ τά δένδρα τον καί οντω έμειναν ευχαριστημένα καί τά δύο μέρη, 

μή πρετεντέροντας εις υπέρ τον έτερον τίποτε: καί εί μέν ήθελεν ενοχλήσει 
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τινάς τον σιορ Λογοϋέτην εις την βολήν, νά δίδη ό Νικολός οοοτιφατζιον του 

σιορ Λογοθέτου. "Οθεν και διά βέβαιον τής αλήθειας υπογράψουν και αξιό¬ 

πιστοι μάρτυρες. 

Νικολός Ηω(άννη) Μαζαράκης οτέργω 

Οικονόμος μάρτυς 

Σκενοφνλαξ μάρτυς 

Μόσχος Πάγκαλος Καντζιλλιέρης βέβαιοι 

<ξ”Επετ(Η έπικνρωΰΐζ τής γνησιότητας τον αντιγράφου νπο τής Δημογεροντίας^ 

16. 

Τη 18 Νοεμβρίου 1822 εν τη Ν. Τζία. 

Διά του παρόντος δηλοποιεΐται ότι ή Κνρά "Αννα ϋνγάτηρ του ποτέ 

Νικολέττου Κονμπαρούτζου πωλεϊ σήμερον οικεία βουλή και -θελήσει τάς 

δυο βολάς, τάς οποίας έχει γεροντομοίρι από τον πατέρα της εις τον κύριον 

Ποθητόν Λογοθέτου ΙΙάγκαλον, διά γρόσια επτακόσια πενήντα, ήτοι 750, των 

οποίων βολών, ή μέν μία κεΐται εις τον "Αγιον Συμεών, κεφαλαίων οκτώ, 

ή δέ άλλη, τής όποιας είναι σνμπλιος ό Κύριος ’Ιωάννης Ρεβελάκης, κεΐται 

εις την τοποθεσίαν λεγομένην Καμίνι, κεφαλαίων δέκα πεντε. Επειδή, λοι- 

πόν, ή Κνρά "Αννα έλαβε ν έμπροσθεν μας την διαληφθεΐσαν ποσότητα ο φαν 

και ανελλιπή, άποξενοϋται από τής σήμερον των ειρημένων βολών και μένει 

αυτών εις τό εξής κύριος απαιτητής και οι κληρονόμοι του ό Κύριος Ποθη¬ 

τός Πάγκαλος. "Οθεν εις έ'νδειξιν τής αλήθειας εγένετο τό παρόν έν τφ 

Καγκέλλφ τής Άντεπαρχίας, βεβαιωμένον παρά αξιόπιστων μαρτύρων, καί 

έδόθη εις χεΐρας τής ενγενείας τον προς ασφάλειαν. 

"Αννα θυγάτηρ τον ποτέ Ν. Κονμπ : 'Ο τής ’Αντεπαρχίας ταύτης 

διά χειρός τού Γε. Γραμμ. βέβαιοι Γενικός Γραμματείς 

Αημήτριος Κονβαράς μάρτυς Μιχαήλ Πάγγαλος 

’Αντώνιος ’ Αμπελικόπονλος μάρτυς 
^ΣΈπεται έπικύρωσις τής γνηαιότητος του αντιγράφου νπό τής Δημογεροντίας^ 

17. 

Έξοχώ τατε! 

Ίδον κατά την προφορικήν διαταγήν Σας υποβάλλω τάς παρατηρήσεις 

μου περί τής έπι τών βολών τής Κέας φιλονεικίας μεταξύ των έγκατοίκων, 

έκ τών οποίων 73 οίκογένειαι είναι ένάγοντες, κατά 677—οικογενειών ενα¬ 

γόμενων. 

Ή περί βοσκής δονλεία είναι μία τών κτηματικών άγροικικών και 

Αί βολαΐ τής νήσου Κέας ,71 

αυνίσταται εις τό όποιον αποκτά τις δικαίωμα νά βόσκη τά ζώα τον εις άλλον 

κτήματα, αφού ό ιδιοκτήτης σννάξη τά προϊόντα. -γ;' 

Ή περί βοσκής δουλεία είναι 

ή κυρία (ρνορΗα) 

ή καταχρηστική (ίηίρνορΗα) 

Κυρία δονλεία είναι, όταν μετά τήν άπόκτηοιν αυτής, ό ιδιοκτήτης δεν 

δύναται κατ’ ουδέ να τρόπον ούτε νά έμποδίση τήν, ενέργειαν της,, ούτε νά 
περιφράξη τήν ιδιοκτησίαν του, έπι σκοπώ νά έμποδίση τήν βοσκήν. 

Καταχρηστικήν δουλείαν όνομάζο) εκείνην, ήτις παύει, όταν ό ιδιοκτήτης 

είναι ελεύθερος νά περιφράξη τό κτήμα του και νά έμποδίση τάς άγέλας ή 

τά ποίμνια τών άλλων. 

«Οη αρρβΙΙβ ναίηβ -ράίανβ Ιβ άνοίί άβ [αίνο ράίανβν 568 όβδίίαιιχ 

»άαηβ ββνίαίηβ. 8<μ8βή§- βιιν I ΊιβΗΙαρβ ά'ααίηά, ρβηάαηί ψι ’ίΐ 68 ί ναϊη 

»βί ναμαβ. 

»Γ ’οη βηίβηά ραν ρανοοητδ, Ια ναίηβ ράίανβ μαβ Ιβ8 ϋββίίααχ άβ 

»άβα.χ οιι ρΐηδίβατβδ βοηνηιαηβζ βχβνββηί βαν Ιβιινβ ίβννίίοίνββ νββρβοίίβ. 

»0η αρρβΙΙβ άαη$ ηηβ ήμηίββαίίοη νβδίνίβίίυβ, ναίηβ ράίανβ, Ιβ 

»ραοαμβ άβ$ ΰβδίίαηχ ά’ηηβ βοηινιηηβ βαν Ιβ$ ίβννβ.3 (Ιβ $α άβρβηάαηββ» \ 

Τό χαρακτηριστικόν τούτο μάς δείχνει τήν αρχήν αυτής· δτι δηλαδή 

θεμελιούται εις τήν παραδεχθεΐσαν συμφωνίαν παρά τού κυρίου τον κτήματος, 

Ιον ή εις τήν αμοιβαιότητα, 

2ον ή εις τήν ειδικήν ωφέλειαν, τήν οποίαν λαμβάνει τό κτήμα τον, 

όταν εκείνος δεν έχει ίδιά τον ζώα. 

3 Από τήν αρχήν της, λοιπόν, τούτην πηγάζει δτι ή τοιαύτη δονλεία 

διαρκεϊ δσον θέλει ό κύριος τού κτήματος' εί.ς τρόπον ώστε, έάν έκεΐνος θέλη 

νά ώφεληθή ό ίδιος άπό τήν βοσκήν, δύναται νά έμποδίση τον ξένον νά 

είσάγη τά κτήνη του2. . , ! 

Τήν δουλείαν τούτην ονομάζω καταχρηστικήν, ώς πρόσκαιρον. Οι Γάλ¬ 

λοι τήν δνομάζονσι Ραν6011X8 ή ναίηβ ράίανβ, δταν 6 ιδιόκτητης είναι έλεν- 

θερος νά περιφράξη τό κτήμα τον, ή δουλεία είναι πρόσκαιρος" αληθής δέ 

δονλεία είναι ή διηνεκής. . : ;' ν': 

Ή δονλεία αυτή δύναται νά γενή διηνεκής δυνάμει τίτλου, τίνος,- και 

τότε δεν δύναται πλέον νά γενή περίφραγμα. . V ··; 

3 Αλλ3 εάν μέ τό περίφραγμα παν η ή δουλεία, αυτή είναι., πρόσκαιρος. 

Ίδον τί λέγει ό Σαλβιάτης- «αιι ζατρίοδ Ια Ιοί )ιβ ρανϊβ ψιβ άα άνοίί 

άβ ρανβοην-8, οιι άα άνοίί $ΰηρΙβ άβ ναίηβ ράίανβ,. ηΰη άα άνοίί: άβ 

ράίαναμβ φώ ββί αηβ νναίβ ββννίίαίβ, βί -ρβαί έηνρββΚβν Ιβ_ρτορήέΙαν)-β 

1 ν&ικ3θΓ6—ΟγοϊΙ.πιγεΙ ΕΓ3.ηςαί3—Τοπιν 1, οΗαρ.,.ΙΙΙ, ρ&£· 130*: 
* <.,.>3(Μ6Γΐίη, βυεδίίοηδ.θε ϋΓοϊί.- Τοριβ .^21 ^ν - 
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8ΐιν ηιύ βΙΙβ βδί έΐαϋΐίβ άβ βίονβ βοη ΙιέΗία^β; β’ββί ιιηβ άΜίηοΙΐοη μι’α 
[αϋβ ββΙΙβ οοιιτ άαηβ Ιβ ρνοηοηοέ, ά’ηη )ιΐ(/βΊηβηί τβηάη Ιβ 27 ύνηνηαΐνβ 
αη 12 (1803) *. 

Πώς παρουσιάζεται αυτή ή πρόσκαιρος δονλεία; ας άκούσωμεν τον 

Μερλϊνον. «.» 1 2. 

Λύναται τό διάστημα τον χρόνου ν3 άλλάξη την καταχρηστικήν εις κυρίαν 

δουλείαν; Κανέν διάστημα χρόνον δεν δνναται νά επιφέρη παραγραφήν. 

Ιδού τί λέγει ό Νέος Δννότος. «.» 3. 

Εις την περί ής ό λόγος περίπτωσιν οι άπαιτονντες προβάλλονσι δικαίω¬ 

μα διηνεκούς δονλείας; όχι. Οντοι λέγονσιν ότι έχουν δικαίωμα τής εις 

άλλων κτήματα βοσκής, άφόν ό ιδιοκτήτης συνάξη τά προϊόντα, και ότι διαρ- 

κεΐ, ενόσω τά κτήματα δεν είναι πεφραγμένα. 

Λοιπόν δεν προβάλλονσι διηνεκή δουλείαν, ότι δηλαδή πάντοτε δεν 

δννανται Οι Ιδιοκτήται νά περιφράξωσι τά κτήματά των, διά νά έμποδίσωσι 

τό άποκτηθέν δικαίωμα τής βοσκής. 

Οι άπαιτονντες δεν ζητοϋσι κυρίαν δουλείαν, άλλα καταχρηστικήν- 

όϋεν δεν πρόκειται περί παραγραφής, αλλά μόνον εάν ή καταχρηστική αντη 

δουλεία ύποχρεοΐ, εξ ιδίας φνσεως, τον ιδιοκτήτην νά μή δνναται νά μετα- 

χειριστή την βοσκήν, άλλ3 εξ εναντίας νά υποχρέωσή ν3 απομάκρυνσή από 

τό κτήμα τον, διά νά άφήση άλλους νά εισάγουν τά κτήνη των, ή νά ενοι¬ 

κιάζουν την βοσκήν πρός όφελος των. 

Είναι όμως παραδοξοτάτη, τόσον ή αϊτησις των απαιτητών, όΐτινες 6μο¬ 

λογ ον ντε ς δουλείαν εκ φνσεως καταχρηστικήν, θέλουν ετι πλέον τον όσον 

δεν παραχωρεϊται ουδέ εις τήν κυρίαν δουλείαν. 

Θέλουν όχι μόνον νά δννωνται νά στέλλωσι ζφα εις βοσκήν επί αλλο- 

τρίον κτήματος, αλλά θέλουν ακόμη έξηρημένα τά ζώα από τά ίδιά των 
κτήματα. 

'Η αληθής δονλεία τής βοσκής εις άλλον κτήμα, ήτον εις τήν Τουρκίαν 

αποκλειστική. Ιδού τί λέγει ό Κώδηξ Μολδαβίας (πρώην Τουρκικής Επαρ¬ 

χίας) αρθρον 65Τ «ό εχων τό δίκαιον τής βοσκής δεν έ’χει άδειαν νά κον- 

σίζη και χορτάρι εις τον ίδιον τόπον τής βοσκής, οντε δνναται ν' άποκλείη 

κανονικώς τον δεσπότην του υποστατικού από τον δικαίου τής σνμβοσκής ή 

νά φθείρη τήν νπόστασιν τής βοσκής. "Αν φοβήται τήν ζημίαν, πρέπει νά 

βάλλη φύλακα εις τά ζώα τον». 

Ανήκει εις τους άγροικικονς νόμους νά προσδιορίσου τους κανόνας 

τον αριθμού των ζφων κατά τήν εκτασιν των γαιών. 

1 8&Ινί&ί:—ΤΓ&ϊίό ά& Γαδτιίηιίί. Τόπι. 2, ρ&£. 177. 

2 Μετίίη. Κερει-ίοΐτε εοο. Τοιη. 14, ρΕ£. 429, Εΐΐίοΐβ ναΐπε ραίατε. 
* Τταίίε άβδ ρΓΟδεπρίίοηδ, ρα£β 129- 132. 
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' Ποιοι είναι οι κανόνες περί βοσκής αληθούς δονλείας ώς πρός τον 

καιρόν, ώς πρός τό είδος των ζώθ)ν καί ώς πρός τά όρια, ποια ή διοικη¬ 

τική Αστυνομία πριν ή μετά τήν εισαγωγήν τών ζώων, ποια τέλος πάντων 

ή δικαστική Αστυνομία, ταύτα πάντα άνήκονσιν εις τους άγροικικονς νόμους, 

καί περιττόν είναι ενταύθα νά κάμω τούτοιν μνείαν. 

Ό τον όποιον παρουσιάζουν περί αποκτήσεως τίτλον εγινε μεταξύ 

αυτών, χωρίς ποσώς νά λάβη μετοχήν ό κύριος τών κτημάτων. 

Λέγουν ότι ή Κυβέρνησις διά τής νπ3 άρ. 722 διαταγής τής Γεν. Γραμμ. 

τής Επικράτειας τής δ Μάίου 1828'τόν άνεγνώρισεν άλλ3 ή Κυβέρνησις δεν 

έγνώρισε καλώς τό πράγμα. 3Επρόκειτο νά εμποδίση τους πρόσφυγας ξένους, 

οι όποιοι έτόλμων νά φνλάττονν τά ίδικά των διά βοσκήν' οπωσδήποτε καί 

αν είναι, δεν εκαμε τον κριτήν' ουδέ ή πράξις είναι άπόφασις εναντίον 

ανθρώπων, τούς όποιους ποτέ δεν ήκροάσθη, οντε δνναται ποτέ νά τούς 

βλάψη- τοιαύτη ήχο καί είναι ή αληθής ερμηνεία τον Διατάγματος τής 

Κνβερνήσειος. 

Δέν είναι ϊσο^ς ανωφελές νά εΐπω τώρα ολίγα τινά περί τον ποια είναι 

ή αρμόδιος εξουσία, ήτις μέλλει νά δικάση τά τοιαντα. ρ 
Μολονότι δέν πρόκειται περί κτημάτων τής Κοινότητος, αλλά περί 

ιδιωτικών, μολονότι γίνεται λόγος περί ζητήματος, τό όποιον αφορά όλους 

τούς κατοίκους τής νήσον Κέας, ήτοι 84 οικογένειας έναγόντων κατά 666 

οικογενειών εναγόμενων, μολονότι πρόκειται περί άγροικικον ζητήματος, 

εγώ νομίζω ότι ή δικαστική εξουσία πρέπει νά κρίνη' ή Κυβέρνησις μετά 

τήν άπόφασιν θέλει έκδώσει νόμον ακυρωτικόν τής εναντίας αρχής, άν 

παρ' ελπίδά ή άπόφασις ήθελε τήν καθιερώσει. 

Διά νά παύση δέ πάσα αμφιβολία, άν ή δονλεία είναι πρόσκαιρος ή 
διηνεκής, καί νά προ λάβη ή Κυβέρνησις τάς ένδεχομένας δολιότητας, νομίζω 

άναγκαΐόν νά προσκληθή ό εκεί Διοικητής νά λάβη εγγράφους εξομολογήσεις 

από τούς απαιτητάς αυτούς, διά νά βεβαίωση οντω όσα εις τήν νπ3 άρ. 135 

αναφοράν του λέγει, ότι δηλαδή: «νπόκεινται εις τοιούτον έθος τά χωράφια, 

καθόσον είναι άπερίφρακτα, ιός δέ περιτοιχισθώσι, λύεται καί παύει τό δι¬ 

καίωμα τής χορτονομής, καί ό εχων τήν βολήν δέν δύναται πλέον νά ζητή 

διά τό περιφραγμένον εκείνο χωράφιον τίποτε, άλλ3 ό ιδιοκτήτης νέμεται 

συνάμα καί τό χόρτον». 

Καί ταύτα, διότι τούτο είναι ουσιώδες καί διακριτικόν χ/χρακτηριστι- 

κόν τής πρόσκαιρου δουλειάς (ναίηβ ράΐΐΐνβ). 

Ταύτα νποβάλλο) εις τήν Υ.Ε. διά ν3 άποφασίση ό,τι εγκρίνει. 
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18. 

3 Εν Νανπλίω την 23 Μαΐου 1831 

'Ο Κυβερνήτης 

Προς τον Τοποτηρητήν Κέας 

’Από τάς νπ άριθ. 13ο και 137 αναφοράς σας έπληροφορήθη ή Κν- 

βέρνησις τά περί τών βολοον τής Νήοόν ταντης, εϊδεν έν ταντφ και την περί 

τον πρακτέον γνώμην οας. 

Πριν όμως δώση θετικήν περί τον αντικειμένου τούτον άπάντησιν, 

σάς παρατηρεί δτι ή περικοπή εκείνη τής πρώτης τών δνδ τούτοον αναφο¬ 

ρών σας, δπον λέγετε «νπόκεινται εις τό τοιοντον παράδοξον έθος τά χωρά¬ 

φια, καθόσον είναι άπερίφρακτα, ώς δέ περιτειχισθώσι, λύεται και παύει 

τό δικαίωμα τής χορτονομής, και ό έ'χων την βολήν δεν δύναται πλέον νά 

ζητή διά τό περιφραγμένον εκείνο χωράφιον τίποτε, άλλ3 6 ιδιοκτήτης νέμε¬ 

τά ι συνάμα και τό χόρτον τον»' είναι ανάγκη νά νποστηριχθή από τους 

άπαιτονντας τήν διατήρησιν τον έθους τών βολών. Διά τούτο θέλετε λάβει 

έγγράφως τάς εξομολογήσεις τοντοον προς βεβαίωσιν τής διαληφθείσης περι¬ 

κοπής και θέλετε τάς διευθύνει έν τάχει προς ημάς. 

"Οταν ταυ τα ένεργηθώσι, θέλετε λάβει θετικήν άπόκρισιν περί του αλη¬ 

θώς σπουδαίου τούτον αντικειμένου. 

Ό Κυβερνήτης Ό Γραμμ, τής 'Επικρ. 

9/. Α. Καποδίστριας Ν, Σπηλιάδης 

ΙΑΚ. Τ. ΒΙΣΒΙΖΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΑΞΕΩΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΗΤΟΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΦΙΛΟΘΕΟΥ 

Έν τή βιβλιοθήκη του Ραβποΐιΐδ (VI, 621) λέγεται, ουχι ακριβώς, ότι εν 
τφ Λειψιακφ κώδικι τής βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου του Πορφυρογέν¬ 

νητου δέν ύπάρχουσι σφάλματα ή ασήμαντα καί σπάνια. Τήν γνώμην ταυτην 
άνασκευάζων 6 Κείεΐζβ έν σελίδι IX τής εκδοσεως Βόννης, ομιλεΐ περί πασί¬ 

δηλων σφαλμάτων, ελέγχων μάλιστα τον Ποΐοΐι ώς άντιγράψαντα τον κώδικα 
ώς έχει. Παρά ταΰτα, ό αυτός ομολογεί κατωτέρω (XXX) δτι τοσον έσεβασθη 
τό χειρόγραφον, ώστε δέν έδίστασε νά διατηρήση καί άποδώση τά σφάλματα 
τουτου, αρκετόν νομίσας νά διόρθωση ώρισμενα αυτών εν τφ υπομνηματι. 

Καί δ τελευταίος δ’ έκδοτης πατήρ νο^Ι έν τφ προλόγφ του Β' τόμου τής 
έκδόσεώς του (VII) ομολογεί δτι, έφ9 δσον ήτο δυνατόν, έτήρησε τήν ορθο¬ 

γραφίαν του χειρογράφου καί δτι διώρθωσε μόνον τα οφθαλμοφανώς 

εσφαλμένα. 
Αϊ αντιλήψεις αυται σήμερον δέν δΰνανται νά έγκριθώσι. Τό κείμενον 

αυτό τό τόσον σπουδαίον από ποικίλων επόψεων ανάγκη είναι νά εκδοθή καί 
διασαφηνισθή κατά τάς σημερινάς απαιτήσεις τής επιστήμης. 

Ουδεμία υπάρχει αμφιβολία, δτι ό βιβλιογράφος εχει κάμει πολλά ορθο¬ 

γραφικά σφάλματα καί δτι ΰπάρχουσιν έν τφ κειμένφ άρκεταί άσυνταξίαι, έφ 

ών χρήσιμον είναι νά έπιστηθή τών έρευνητών ή προσοχή. 

Αληθές είναι, δτι ό άναλαβών επ εσχάτων τήν νέαν έκδοσιν του κειμένου, 
μακαρίτης νο^ί;, σιωπηρώς διώρθωσεν άρκετάς αυτοΰ ανορθογραφίας καί 

σφάλματα εις τό τυπικόν άναφερόμενα \ άφήκεν δμως, δυστυχώς, καί πολλά 
άλλα, άτινα επάναγκες είναι νά διορθωθώσιν, άφ9 ου μάλιστα πολλάκις η 
εσφαλμένη γραφή δίδει καί έσφαλμένον νόημα, ώς κατωτέρω θά δειχθή. 

Έν τή εκθέσει κείνται οί τύποι «γυρόθεν του σίγματος σάσσωσι (600,10), 

«άπενχαριστώσι» (531,4), «ποιώσι» (378,3· 382,7· 613,20), «άποκινώσι» 

(614,8), «προέρχονται πάντες οί συγκλητικοί καί άλλάσσωσιν (615,20).;; 

1 Έν τοΐς σχολίοις τοϋ Α' τόμου VI γράφει* «ηε οοΓΠ^εδηί εε ίεχίε ρ,υε 

ΙοΓδςαβ Ια εοΓΓεεΙίοη έΐμίΐ οΐαίτε.εΐ; ίηάίδρεηδ&Με. . 
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Κατόπιν φέρονται αί όνομασηχαΐ απόλυτοι «προσκυνήσαντες δέ άμφό- 

τεροι ...εξέρχεται ό βασιλεύς (69,2), «επιδούς ό Πατριάρχης ευλογίας, 

εξέρχονται οι ιερείς» (80,δ), «πεσόντες (οί πατρίκιοι), νεύει ό πραιπόσιτος» 

(110,11), «εισερχόμενος ό πραιπόσιτος μετά των αλλαξίμων, ένδύουσι τούς 
δέσποτας» (137,3), «εισέρχεται ό πραιπόσιτος και προσκυνήσας... ευθέως 
άνίστανται οι δεσπόται» (547,10), «είτα άνιστάμενος καί τούτου προπορευό- 

μενος ό λογοθέτης, έρχεται καί ί'σταται από ολίγου διαστήματος τοΰ βασι- 
λέως» (526,5), «κατελθών... ο βασιλεύς... μένει έκεΤ καί ό της καταστάσεως» 

(69,10), «είσελθών ό βασιλεύς... άσφαλίζουσι τάς θύρας» (69,16). Έπ5 ίσης 
φέρεται «των πυλών των άγόντοχν» (27,5), άνάγνοχσις, ήν ετήρησε καί ό 
νοβΐ, έπειτα «είσελθουσών ιών αρχοντίσσων καί προσκυνησάντων» (597,2). 

Ούδ’ έλλείπουσι καί παρεκβάσεις έκ τού τυπικού π.χ. «δταν μέλλη 
πληροΐν» (392,10), «ευρίσκει τούς μαγίστρους ήτοιμασθέντας» (245,6). 

"Άλλοτε δεν ικανοποιεί καί ή συντακτική σειρά. Φέρεται π.χ. «καί είσελ- 

θόντος τοΰ βασιλέως προ τού νάρθηκος ένδον τοΰ βήλου» (132,13) αντί τού 
«είσελθόντος τού βασιλέως ένδον τού βήλου τού προ τού νάρθηκος». Πβ. 
ένδον τού βήλου τού κρεμαμένου εις την καμάραν ήγουν εις τό προπύλαιον* 

τού νάρθηκος (14,16). 

Αν ή σειρά αύτη έλαμβάνετο ύπ’ δψιν, θά διετύπωνεν άλλως την μετά- 

φρασίν του ό νο§1; «Ι/εηιρεΓοατ έίαπί μιτίνέ άεναηί: Ιο ηαπΤιεχ α ΓίηΙέ- 

πειχι- άε Ια ροιΠετε». 

Ούχί κανονική βεβαίως είναι καί ή σειρά «εισέρχεται (ή διέρχεται) μέσον 
διά τού ναού» (132,24* 151,4) αντί τού «διά μέσου τού ναού. Ξενίζει πως 
καί ή έξης σειρά- «οί δέ βασιλικοί... ΐστανται... έξω των εΐσαγόντων παρα- 

πτέρων εις τά άποδυτά» (553,15) αντί τοΰ «οί βασιλικοί ίστανται έξω των 
παραπτέροχν των εΐσαγόντων εις τά άποδυτά» καί πάλιν «οί δέ δεσπόται... 
εισέρχονται εις τά άπάγοντα παράπτερα εις τά άποδυτά» (553,19) αντί τού 
«οί δεσπόται εισέρχονται εις τά παράπτερα τά άπάγοντα εις τά άποδυτά». 

Γεννάται τώρα τό ζήτημα, εάν τά άνοχτέρω σημειωθέντα δέον νά θεοχ- 

ρηθώσι σφάλματα τού γράψαντος τό κείμενον τού Πορφυρογεννήτου καί έπο- 

μένως νά διορθωθώσιν ή, άν άντεγράφησαν αυτούσια εκ παλαιοτέρων κει¬ 

μένων, άτινα συνεβουλεύθη ό Πορφυρογέννητος ή άν τέλος άντιπροσωπεύωσι 
την δημώδη χρήσιν. "Οτι τό τελευταΐον ήδύνατο νά συμβή είναι πολύ πι¬ 

θανόν. Ο ίδιος τουλάχιστον ό Πορφυρογέννητος, άποτεινόμενος προς τον 
ίδιον υιόν Ρωμανόν (457,1) καί άναφέρων τό περί βασιλικών ταξιδίων έργον 
τού μαγίστρου Λέοντος τού Κατακύλα, προσθέτει- «άλλ’ έπεί μουσικής Ελλη¬ 

νικής αμέτοχος ό μάγιστρος ήν πολλά βάρβαρά τε καί σόλοικα καί ασυντα¬ 

ξίας ή τούτου συγγραφή περιεΐχεν». 

Γνωστόν είναι, δτι τό κείμενον τής βασιλείου τάξεως παρέχει πολλαχού 
δημώδεις τύπους λέξεων, τούτο δέ τής σαφήνειας χάριν. Αυτός άλλως ό Κων- 

Διορθωτικά καί ερμηνευτικά εις την βασίλειον τάξιν 77 

σταντΐνος παρατηρεί (5,2) «'Ως άν δέ σαφή καί εύδιάγνοχστα είεν τά γεγραμ- 

μένα καί καθω μιλημένη καί άπλουστέρα φράσει κεχρήμεθα καί λέξεσι ταΐς 
αύταΐς καί όνόμασι τοΐς έφ’ έκάστφ πράγματι πάλαι προσαρμοσθεΐσι καί 
λεγόμενοις», συχναί δ’ άλλαχοϋ είναι παρ" αΰτώ καί αί φράσεις «κατά τον 
επιδήμιον λόγον» (638,6) «κατά τον δημότη λόγον» (639,11) «καθώς ή εγχοχ- 

ριος κατονομάζει φωνή» (638,11). Καί άλλαχού ό αυτός, προς τον ίδιον υιόν 
Ροχμανόν γράφει" (468,3,8) «εΐ δέ σαφει καί κατημαξευμένφ λόγοχ καί οίον 
είκή ρέοντι πεζφ καί άπλοϊκφ προς την των προκειμένοχν έχρησάμην δήλαχσιν, 
μηδέν θαυμάσης, υιέ-»... «διά κοινής καί χαθώ μιλημένης απαγγελίας διδάξαι 
σε έσπευσα, άπερ οίομαι δειν σε μή άγνοεΐν». 

Τούτου δοθέντος, ο μελετών τό κείμενον τής βασιλείου τάξεοχς δέον πολύ 
νά προσέξη μήπως έκλαμβάνη ώς εσφαλμένους, και επομένως διορθωτέους, 

τύπους δημώδεις τότε, ορθούς άρα, ή πιστοποίησις των οποίων εις κείμενον 
τού Γ αΐώνος ή καί άκόμη παλαιότερον, άν ε’ις τό σημειον αυτό αντιγράφεται 
κείμενον παλαιότερον, θά είναι σημαντική διά την ιστορίαν τής δημώδους 
μεσαιοχνικής γλοχσσης. 

Γνωστόν είναι δτι τό άντιμήνσιον προέρχεται από το ΐΉειίδα. Έπ" ού- 

δενί έν τούτοις λόγιο πρέπει νά διορθωθή 6 τύπος άντιμίσιον (γρ. άντιμή- 

σιον) (66,5,24· 78,2' 113,3,5) ώς, πλήν άλλων, δεικνύει τό εν τώ ήμετέρω 
κειμένιο (465,10) μεσάλιν καί τό σημερινόν μεσάλι τό πολλαχού τό χειρόμακ- 

τρον ή τό προσόψιον δηλούν. 

Κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους γνοχστόν είναι δτι ή πρόθεσις «μετά» 

συντάσσεται προς αιτιατικήν. Τό τού Πορφυρογεννήτου λοιπόν (91,12) 

«Προέρχονται πάντες ήλλαγμένοι άπό λευκών χλανιδίων έκαστος μετά τήν 
αυτού τάξιν» έχει όρθώς. δι" δ ανευ άνάγκης ό νο£ΐ (1,84,6) έξέδοχκε κατά 
τήν αυτού τάξιν. Καί σήμερον θά ελέγομεν καθ’ ένας μέ (—μετά) τήν τάξιν 
του. Διά τον λόγον αυτόν όρθώς έχουσι τά «παρακύπτει μετά τό κωδικέλ- 

λιον» (242,16) «κατασφραγίζουσι μετά τό άκρον των χλανιδίων αυτών» 

(316,22' 325,2) «κρατών τον πόδα τού φακτιοναρίου μετά τήν άριστεράν 
χείρα» (330,10) «ού καθέζονται οί δεσπόται μετά χλανίδια» (213,20), «δταν 
έλθωσι... μετά σαγία αυτών» (269,19) κτλ. "Έγραψε δ" άλλαχού καί ό Πορ¬ 

φυρογέννητος (Προς τον ίδιον υιόν Ρωμανόν 74,9) «ημείς μετά τούς 
Πατζινακίτας εαυτούς ού βάλλομεν». 

Ή μή έξακρίβοχσις τής χρήσεως ταύτης εννοείται δτι δύναται νά άγάγη 
καί εις παρεξήγησιν. Ούτω περί τού εκ Δΰσεως άποσταλέντος μαγίστρου επί 
τφ σκοπφ νά άναγνοχρισθή ο βασιλεύς του υπό τού ήμετέρου, λέγεται «ό μά¬ 

γιστρος μετά τον μάγιστρον τον ενταύθα περίπατε! καί απλώς ή τάξις επί τών 
άξιοχμάτοχν φυλάττεται» (395,8). Πεπλανημένη ενταύθα ή ερμηνεία τού Κείδίχε 
«ΐιηιηεάίαίε ροδϋ ηια^ίδίπιηι ηοδίτϋίοπι ρπχοεάίΐ:» αντί τού «εαηι 
ηια^ΐείτο ηοδίτο ρΓοοβάίΐ». 
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Τό ρήμα βεβαίως είναι, κατά την άρχαίαν χρήσιν, άριστάω, εν τουτοις 
01 τύποι άριστονσι (98,11* 160,17), άπαντονσιν (496,15,18), δτε φΜσουσιν 

(15,10)—άνευ ανάγκης ό νο§4 διορθοί ενταύθα δτε φθάσωσιν —εχουσιν δρθώς 
ώς πάμπολλα σημερινά ανάλογα δεικνυουσι π.χ. απαντούν, διψούν, κρατούν 

φθάσουν κλπ. 

Ό πληθυντικός αριθμός της λέξεως άλλάξιμον φέρεται και ως αλλαξι* 

ματα (157,14· 160,15* 750,3,20* 751,20* 759,14). Ό λαμβάνων ΰπ’ δψιν 
δτι και σήμερον λέγομεν παρά τό γράψιμον - γραψίματα, ράψιμον- ραψί¬ 

ματα, κόψιμον— κοψίματα, πρόστιμον — προστίματα, θά διίδη ενταύθα απλώς 
μίαν μνείαν του τύπου ήδη, κατά τον Γ αιώνα. Κατά τά ανωτέρω, δρθώς 
έχουσι παρά Φιλοθέφ έν τφ κλητορολογίφ του (<50,6 <37,8) «χαρτουλαριον 
τού πλο’ίματος» καί «κομήτες τού πλοΐματος». Τό έν 5406, «ψάλλουσι τά 
συνήθη στανρωσίματι» διορθωτέον, κατά τάνωτερω, σταυρωσιματα \ 

Παρά τό άλλαξίματα, φέρεται άπαξ έν τφ αΰτφ κλητορολογίφ (754,2) 

και ό τύπος άλλαξήμια (γρ. άλλαξέμιά) «δει τον... άρτικλίνην προτρέψασθαι 
πάντας άποθέσθαι τά εαυτών άλλαξίμια και έπενδυσασθαι τά οικεία αυτών 
σκαραμάγγια». Ό τύπος άλλαξίμια έπ’ ούδενί λόγφ πρέπει νά θεωρηθή ώς 

ύποπτος, άφ’οΰ καί σήμερον ακόμη φέρεται τό άλλαξίμιΚ 

Έν τή εκθέσει (606,12) φέρεται και «κατά τά παλαιά έθί)ματα» (γρ. 

εθ/ματα) Αυσόνων, δπερ ό'μως θά ήδύνατο νά άναγνωσθή καί κατά τά 

παλαιά έθιμα τά Αυσόνων. 

Τό άρχαιον δέω, σήμερον λέγεται δένω. Όρθώς λοιπόν, κατά τον 
κώδικα καί την έκδοσιν τής Βόννης, έχει τό επιδένει (328,21) καί περιττή 
ή διόρθωσις του νο^Ι έπιδέει. Όμοίως τό του κωδικός «επιδίδω (γρ. επι¬ 

δίδει) ό βασιλεύς τω πραιποσίτφ τούς κηρούς» (132,21) «και ευ ξα μ ενός επι¬ 

δίδει αυτά τφ πραιποσίτφ» (132,26) δρθώς έχει καί ούχί δρθώς δ ΚοίδΙνΟ 

αναγινώσκει έπιδίδωσι. 

Έσφαλμένως επίσης τό του κωδικός άντιδίδη (γρ. άντιδίδει) διορθούται 

υπό τε του ΚοίδΙζε καί του νο§1: εις άντιδίδωσιν. Ούχί δρθώς πάλιν δ \;0£ί: 

τό έν (16,22) «αίρουσιν οί πράιπόσιτοι τάς λαμπάδας καί επιδιδονσιν έν 
ταΐς χέρσίν των δεσποτών» εκδίδει επιόίδωσιν καί τό έν 145,24 αντιδιδοϊ, 

άντιδίδωσιν. 

Ουδέ νομίζω δτι τυγχάνει του ορθού ή ανάγνωσις τού έν τω κώδικι δ 

! Ό κανονικός τύπος σταυριυσιμα εν 539,3, 
3 Άλλαξίμι νυν έν Μάνη λέγεται τό καχεκτικόν παιδίον. Πιστεύουσι δηλαδή 

ότι αί Νηρηΐδες άλλάσσουσι τά γνήσια τέκνα έναποθέτουσαι εις το λίκνον άλλα 

καχεκτικά. 

Διορθωτικά καί ερμηνευτικά εις την βασίλειον τάξιν 79 

διά τού τέτταρες, δπερ καί ό νο£ί: (1,155,32) άπεδέχθη. Τό τέσσαρες είναι 

τό μόνον ορθόν 
Έν σελίδι 294,15 άναφέρονται κονδομάνικα. Ή γραφή κατά τον 

κώδικα, ήν κακώς, κατά την γνώμην μου, 6 τε καί δ νο&1 μετέβαλον 
εις κοντομάνικα. Ό ορθός βεβαίους τύπος είναι κοντός, ύπήρχεν δμως παρά 
τοίς Βυζαντινοίς ημών προγόνοις ή άντίληψις, δτι εύγενέστερος τύπος ήτο ό 
κονδός2, καί τούτον μετεχειρίζοντο. Διά τον αυτόν λόγον έλεγον καί πονδι- 

κός, αντί ποντικός. Έν 353,15,16 δ κώδιξ δίδει ΐμάτια από κενδονκλον 
(οεηΐιιηουΐιΐδ) καί καμελαύκια κενδονκλέινα, δρθώς, συμφόΚως προς τάνω- 

τέρω εϊρημένα, δι~ δ ούχί δρθώς δ Βοίοΐι καί δ νο§:ί: άνέγνωσαν κεντούκλων 
καί κεντονκλέινα. 

Έν τφ ήμετέρφ κειμένφ φέρεται σεκοννδοκηρίον (238,2) παρά Μαλάλςι 
(Χρονογρ. 309) κονδάπτω, έν τφ Χρονικφ τού Μορέως κοννδονρος, αντί 
κούντουρος. Ουδέ πρέπει νά θεοορηθή ώς σφάλμα καί νά διορθωθή τό «δτε 
κατάβη ό βασιλεύς» εις καταβή. Καί ημείς σήμερον λέγομεν άμα κατέβτ]. 

Έξ ίσου ορθοί είναι καί άμφότεροι οί τύπου Αρμένιοι καί Άρμένοι 
(652,6), ών δ τελευταίος είναι νυν καί ώς τοπωνύμιον γνωστός έν Κρήτη, 

ώς καί τό γυραρικόν καί τό γυλαρικόν καρφίον (672,13* 677,4), άφ’οΰ καί 
σήμερον δ κύκλος λέγεται, κατά τόπους, γνράρι καί γνλάρι5. 

Πολλάκις έν τφ κειμένφ τού Πορφυρογεννήτου φέρονται λέξεις υπό δύο 
τύπους. Έκ τούτων δ δεύτερος δεν πρέπει νά. απορρίπτεται, διότι είναι τής 
τότε δημώδους γλώσσης. Ούτω, παρά τό κοινότερον τζυκανιστήριον (586,10), 

φέρεται καί τζουχανιστήριον (557,11). Ό δεύτερος οΰτος τύπος είναι επ’ 

ίσης ορθός, άφ5 οΰ ό αρχικός Περσικός τύπος είναι ί5ΐιιι-£αη—ελαύνειν τήν 
σφαίραν4. 

Παρά τά συχνά έν τή εκθέσει άναφερόμενά σιφώνια καί τους σιφωνα- 

ρίονς, άναφέρονται καί σιφούνια «λόγφ κατακολλήσεως διαφόρων έργων των 

σιφουνίων» (676,1). "Οτι δρθώς έχει καί δ τελευταίος οΰτος τύπος δεικνύει 
τό σημερινόν σιφούνι, τό τον σίφωνα δηλούν, καί τό σίφουνας τό τον ανεμο¬ 

στρόβιλον δηλούν. Καί τά έν 536,9 δέ άναφερόμενα ροδόπλακα όσφράδια, 

αντί ροδόπλοκα, καλώς εχουσιν, άφ’ οΰ νυν έν Μακεδονία καί Φιλιππουπόλει 
δ έκ λεπτών κλάδων πεπλεγμένος φράκτης λέγεται πλακάς, αντί πλοκός, έν 
Κφ 6έ στιχοπλακιες λέγονται τά αλλαχού στιγοπλόκια. " 

1 Σχετικώς παρατηρεί ό νο£ΐ έν τφ πρώτιο τόμω τών σχολίων του (VI) ότι ύ 

Κείδ&β ήτο λίαν επιρρεπής εις τό νά διορθοί (ορισμένους λαϊκούς γραμματικούς 

τύπους υπό τοϋ Πορφυρογέννητου παραδοθέντας διά τύπων κλασσικών. 

2 Βλ. τό Ελληνικόν γλωσσάριον τοϋ ϋυ Οαη£β έν λ. κονδός. 

3 Βλ. όσα κατίοτέρω λέγονται περί τοϋ γυραρικοΰ καρφιού. 

4 ’Έπιθι Φ. Κουκουλ έ, Αγώνες, αγωνίσματα καί αγωνιστικά παίγνια κατά 

τούς Βυζαντινούς χρόνους, Έπετ. Έταιο.Βυζ. Σπουδ. 13,114. 



δο Φαίδωνος ί. Κουζουλέ Διορθωτικά καί ερμηνευτικά εις την βασίλειον τάξιν 8ί 

Πολλοί των εν τφ κλητορολογίφ τοϋ Φιλοθέου φερο μένουν τύπων, μη 
συμφωνοϋντες προς τούς παραδεδομένους, επ’ ούδενί λόγφ επιτρέπεται νά 
διορθωθώσιν, ώς δντες δημώδεις. Όρθώς λοιπόν έχει τό γεροκόμονς (753,3) 

παρά τό κοινόν γηροκόμους, ως δεικνύει και τό σημερινόν γέρος καί γεροκο¬ 

μείο. Όρθώς έπ" ΐσης έχει καί τό καματερών καραβιών (663,14· 667,5) αντί 
καματηρών. Όρθώς όμοιους έχει τό άκτάριος (758,20)=3.θΙιΐ3Πΐΐ5, αφ ού 
σήμερον λέγομεν άγτάρις, τό οΐ γρνσοχοι (800,11' 802,21), τό μερσίνη 

(499,12) αντί μυρσίνη, τό τούς ή μίσους απάντων (781,4), νυν μίσους, ως καί 
τό οι στένοντες τά σκάμνα του ιππικού (800,13' 803,1' 805,9), αφ ού πολ- 

λαχού καί νϋν τό στήνω λέγεται στένω; 

Είναι γνωστόν κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους τό φιονητικόν φαινόμενον 
τής άναπτύξεους εις ώρισμένας λέξεις ενός αλόγου έρρινου, δι" ο ουδόλως 
ύποπτοι θεωρητέοι οί τύποι καμίνσια (99,5,13), ακήμήτρα (15,2), νπολήμ- 

ψεως (389,20), πρεμφέκτώρ (343,10), πρόκενσος (=ρΓθθθ55ΐΐ5 5,13), εύυπο- 

λήμτττων (400,13) έν τφ παρακυμπτικω τού θυσιαστηρίου (88,5), έπικνμψαι 

(702,10), μολΰβιν λόγιο καλνμβωμάτων (671,8) καί τριλέγξια, αντί τριλέξια 

(284,6) ’. 

3Εν 661,12* 662,3 καί 697,14 μνημονεύεται τό δέμα καί 6 στρατηγός 
Ααγοβαρδίας. Ό τύπος αντί Λογγοβαρδίας, ορθός καί δημώδης. Νυν ή έν 
Πάρφ Μονή τής Λαγγοβάρδας είς παλαιότερα έγγραφα καλείται τής Λαγο- 

βάρδας, έχομεν δέ καί μεσαιωνικόν καί σημερινόν έπίθετον Λαγοβάρδος. I 

Ό Πορφυρογέννητος άλλως τε προς μέν τόν ίδιον υιόν Ρωμανόν (118,10* 

119,20) γράφων αναφέρει την Λαγουβαρδίαν καί τούς Λαγουβάρδους, έν δέ 
τφ περί θεμάτων έργφ του (60,15) παρατηρεί* «Ή δέ Λογγιβαρδία δισσοις 
όνόμασι κέκληται, παρά μέν τισι Λογγιβαρδία, παρά δέ τισι Λαγοβαρδία». 

Γνιυστόν είναι δτι κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους τό πωλώ έλέγετο καί 
πουλώ. "Ορθόν λοιπόν είναι τό έν 502,1 φεοόμενον άρτοπουλίφ (γρ. άρτο- 

πουλείφ) καί τό έν 51,1 άρτοπουλών τού κώδικος. 

"Οταν ή βασίλισσα "Αριάδνη, σύζυγος τού Ζήνωνος, άνεκοίνωσεν εις τόν 
λαόν δτι κατέστησεν εις την ύπαρχον αρχήν τόν Τουλιανόν, ό λαός άνεφώ- 

νησε* «ταύτη καλή αρχή» (421,4). Τό ταύτη τούτο παρεζηγήσας ό ΚοίδΡο μετέ¬ 

φρασε Ιιίο (ί.ε. Ιηΐίαηιΐδ) εδΐ ε§τ€£ϊΐΐδ ηι^ίδΐπιΐιΐδ. Έφ’ οσον τό ταύτη = 

αύτη, παρά Μιχαήλ Χωνιάτη (2,44,23* Λάμπρου) έχομεν τεύτος=ταύτος, νυν 
δέ δαύτη=αύτη, ή ορθή ερμηνεία είναι αύτη ή έκλογή είναι καλή αρχή1 * 3. 

1 Βλ. όσα έγραψα έν τφ ΙΑ' τύμφ σελ. 460 τής Έπετηρίδος τής Εταιρείας 

Βυζαντινών Σπουδών κρίνων τον Α' τόμον τής έκδόσεως νο§£ καί Φ. Κο υκουλε, 

ΙΙερί άναπτύξεως έρρινου έν τή νεότερα Ελληνική έν ’Αθήνας τόμ. 49 σελ. 79 έξ. 

3 Διά την τροπήν τοϋ τ είς δ πβ. τροφάλι - δροφάλι, τυκάνη - δουκάνη, τοξάρι 

-δοξάρι καί τά δμοια. Φ. Κο υκουλε, Αί υποκοριστικά! καταλήξεις -ΰλλιον καί 

-ύφιον έν τή νεωτέρα Ελληνική έν ’Αθήνας τόμ. 51 σελ. 121. 

"Εν 592,16 γίνεται λόγος περί αλημμάτων, τά όποια πάλιν ώς αλήματα 
έν 592,16 γράφονται. Έφ" οσον τά αλείμματα σημαίνουσιν αρώματα άλει- 

φόμενα, ή ορθή γραφή τής λέξεως είναι ά?χίμματα. Πβ. τά αλλαχού (18,25) 

άναφερόμενα άλειπτά. 

Τά έν τή *Αγία Τραπέζη ύφαπλούμενα είλιτα (132,2* 145,13 καί νο§ΐ) 

όρθώς γραπτέα είλητά παρά τό ειλέω. Πβ. καί εϊλητάριον. Καί τό βισαλωτος 

δέ (152,15* 542,16) άτε έκ τού Ι&ρίδ ίυειδαΐίδ παραγόμενον, διά τού η γρα- 

πτέον, ούδ" υπάρχει λόγος τά πέταλα των υποζυγίων, τά σελιναΐα (463,3) νά 
γράφουνται διά τού ι, άφ" ού ύπόκειται ενταύθα ή σελήνη, διά τό σχήμα. 

Γνωστόν δτι Λατινιστί τά σεληναία έλέγοντο Ιιιηιιίεε. 
'Η πασίγνωστος λέξις κουβούκλιον (οιιΒίοαΙιιηι), έν τή έκδόσει τής 

Βόννης, κατά κανόνα, γράφειαι κουβονκλειον, γραφή ήν αποδέχεται καί ό 
νο£ΐ. Τό ορθόν βεβαίως είναι μόνον κουβούκλιον. Καί τό διά τού ει δέ 
γραφόμενον κουβουκλείσιος (637,4) μόνον διά τού η δέον νά γράφεται, έφ’ 

οσον ή κατάληξις -ήσιος είναι ή Λατινική εηδϊδ. 

'Ως γνουστόν, ή τοπική κατάληξις -εΐον γράφεται διά τού ει. Κακώς λοι¬ 

πόν έξεδόθη υπό τού Κ,εϊδΡο κατηχονμενίοις (103,21,25* 112,22 καί αλλα¬ 

χού). Είναι δέ παράδοξον δτι, ενώ ό νο§4 αποδέχεται τήν ορθήν γραφήν, 

έν τούτοις ενιαχού εσφαλμένους γράφει κατηχονμενίοις (179,21,23). 

'Ως δέ τό κατηχουμενία είναι γραφή εσφαλμένη, ούτω καί τό οίκονομίον 
(160,19), δπερ ούτοος εκδίδει καί ό νο£ΐ, αντί οίκονομεΐον. Όμοίως εσφαλ¬ 

μένη είναι καί ή γραφή λογίον (341,15* 345,1,4) ήν αποδέχεται καί ό νο£ΐ, 
αντί τού ορθού λογεϊον. 

Έν τή εκθέσει τής βασιλείου τάξεως άναφέρονται οί τής τάξεως (268,11), 

οϊτινες καί ταξαιώται καλούνται. "Αντί τοϋ ταξαιώται, γραφής ήν εγκρίνει 
καί ό νο£ΐ, άναγνουστέον βεβαίως ταξεώται. 

Τέλος τό κατά τούς ιπποδρομικούς αγώνας άναφερόμενον παννίον άλλι- 

πανίσιον (336,2) γραπτέον άλληπανήσιον. 
"Εν τφ κώδικι γίνεται χρήσις τής ευκτικής είς ώρισμένα χωρία π.χ. «εις 

πολλούς καί αγαθούς χρόνους ό Θεός άγάγοι τήν βασιλείαν υμών» (22,1* 

25,10* 26,7) «ό Θεός ό παντοδύναμος παράσχοι» (371,11,14), «χαίροις κρα- 

ταιότατε αύτοκράτορ» (57,7), «χαρισθείη ήμιν έν πολλοίς έτεσιν ή σή δεσπο¬ 

τεία καί βασιλεία» (684,13). 

Παρά ταϋτα, σχεδόν κατά κανόνα, ό βιβλιογράφος, αντί ευκτικής, γράφει 
οριστικήν π.χ. (πολυχρόνιον ποιήσει ό Θεός τήν αγίαν βασιλείαν σας (36,11* 

37,6), «ή πανευτυχία (των Άποστόλουν) υμάς διαφυλάξει» (53,1), «ό Θεός 
ευλογήσει σε μετά τής συζύγου σου» (198,1), «ό Θεός φυλάξει σε εις πλήθη 
χρόνων» (206,12), άνθ" ών γραφών ό νο£ΐ γράφει κατά κανόνα πληθύνη, 

διαφυλάξη, ποίηση κτλ. "Ορθόν θά ήτο κατά τήν έκδοσιν νά τηρηθή μόνον 
ό τύπος τής ευκτικής. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥ2ΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 'Ετβί Ι<9' 6 



£2 Φαίδωνος ϊ, Κουκουλέ 

Ό μέλλων να συμπλήρωσή την εκδοσιν του πολυτίμου κειμένου της βα¬ 

σιλείου τάξεως δέον νά εχη ύπ5 δ'ψιν δτι εν αύτω έχουσι γίνει αποδεκτοί διά¬ 

φοροι παρατονισμοί, οϊτινες, παρά τούς γραμματικούς κανόνας δντες, ώς καί 
παρά την χρησιν, την ορθότητα της οποίας άποδεικνυει και ή σημερινή 
γλώσσα, δέον νά διορθωθώσιν, Ούτως αντί τού κατηγονμέηα (160,2) καί 

χαλκοττοάτεια, (169,22), τονισμός ον αποδέχεται καί ό νο£ί, γραπτέον κατη¬ 

χούμε νεΤα καί χαλκοπρατεΤα, αντί πάνιον (310,12) πανίον, καί ούχί πάνιν ως 
γράφει ό Υο^ί, αντί πλάγιον τού σέντζου, πλάγιον της Μαναυρας (459,23. 

260,7) πλάγιον η πλάγιν, ώς καί νυν, ούχί δέ πλαγίν μετά τού \7ο§1, αντί 
θηριάκην (467,18) θηριακήν, αντί * Αρχιστράτηγον (190,11) Αρχιστρα¬ 

τήγου, αντί πρωτοπάτζσ. (538,21* 540,6,9" 549,7,21) πρωτοπαπά, ον τόπον 
καί άλλα μεσαιωνικά κείμενα ύποστηρίζουσι καί τό σημερινόν οικογενειακόν 
έπίθετον Πρωτοπαπάς. Καί τά σχοινιά δέ σιδηρόβολα (677,8) η απλώς σιδψ 

ρόβολα (673,7) άναγνωστέον σιδηροβόλα, περί ών βλέπε τά κατωτέρω ση¬ 

μείου μένα. 
«Οί άγιοσοφίται έστησαν έσιοθεν αδοντες βασιλίκια, μόνον εις τάς 

εισόδους των μινοών ήρεμούντες» (585,14) αντί των μίνοων Πβ. τό παρά 
Φιλοθέφ «τον τού δπτομίνσου μίνσον» (748,12) «έν τφ δεύτερο) μίνσφ τής τρα- 

πέζης» (740,1). * Υπάρχει βεβαίως καί ό τόπος μίνσαι Λατινιστί ΠΗ35εε, μά¬ 

λιστα εις τάς φράσεις «δίδονται μίνσαι» (521,1) ή «γίνονται μίνσαι» (177,15) 

11115380 Ηαηί, ενταύθα δμως σημαίνει τήν άπόλυσιν, την εντολήν προς άπο- 

χώρησιν. Ούδ’ είναι, φυσικά, ορθόν τό οΐ ψαλτοί (18,18), έγκρίνοντος τού 
νο§'ί, αντί τού ψάλται. Παρατονισμένα έπ3 ίσης είναι καί τά εξής. Τών 
καματερών καραβιών, αντί καματερών (663,14" 667,5), τό χαρτοθεσίον, τά 
σκυφια (401,19) αντί σκυφία, ώς δεικνύει καί ό ενιαχού σημερινός δημώδης 

τόπος σκυφί. . . 

Έν 675,21 άναφέρονται «κασσιτέρου λίτραι δοθεΐσαι Μιχαήλ χυτή 
λόγφ κατακολλήσεως διαφόρων έργων σιφουνίων τού βασιλικού πλοΐμου». 

Ενταύθα τό τού χειρογράφου μικ χυτ άναγνωστέον Μιχαήλ Χυτή, άφ’ ού 
τον τόπον τούτον παρέχουσι καί μεσαιωνικά γλωσσάρια καί σήμερον δέ 

κοινός είναι ούτος. 

Ζυγιάσιμα κατά τούς ιπποδρομικούς αγώνας έλέγοντο οϊ συνδυασμοί 
τών ίππων καί αρμάτων, ούτω δέ γραπτέον καί ούχί ζυγιασιμά μετά τής 
έκδόσεως τής Βόννης (358,12) καί τής τού νο§4. 

Ό επιμελητής τών βασιλικών κτημάτων, κατά τον Φιλόθεον (720,6) 

ελέγετο κουράτωρ τών κτημάτων. Ό αύτός εν τή έκδόσει τής Βόννης (461,2) 

φέρεται ώς κτημάτινος. Τό ορθόν βεβαίως είναι κτηματινός. 

Κατά τήν κηδείαν βασιλέων, καί προ τού ενταφιασμού αύτών, άφαιρου- 

μένου τού στέμματος έκ τής κεφαλής των, ετίθετο άλλο, κατά τό κείμενον 
«έκ πορφύρας λιτής». Επειδή ή λιτή=άπλή, άνευ πολλών κοσμημάτων, δεν 
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είναι άντικείμενον τό όποιον ή δυνατό νά είναι καί πορφυρούν, διά τούτο 
άναγνωστέον μετά πορφύρας λιτής. Πρόκειται δήλα δή ενταύθα διά τό αλλα¬ 

χού (500,18) μνημονευόμενον στεφάνιον σημεντέινον. 

Ή λέξις πλους, τήν γενικήν, κατά τό ήμέτερον κείμενον, σχηματίζει 
πλοός (108,18" 179,10" 180,3" 542,8), τήν δέ δοτικήν πλοΐ (559,19,21" 

560,3,10" 561,22" 562,19). Ό αναγραφόμενος τόπος τής δοτικής πλοφ 
(496,6" 497,10) δεν δόναται νά στηριχθή. Όρθώς θά είχε μόνον πλόφ* ό 

πλόος —τού πλόου —τφ πλόω. 

Ενταύθα οφείλω νά παρατηρήσω καί τά έξης. Έν τω κειμένφ άναγι- 

νώσκομεν όρθώς απέρχεται διά τού πλοός (108,18" 179,10" 180,3" 542,8) 

ορθή δμως επ3 ίσης είναι καί ή απρόθετος γραφή «πλοός απέρχεται ό βασι¬ 

λεύς» (180,3) «εισέρχεται (ό βασιλεύς) έν τφ παλατίφ είτε έφιππος είτε τού 
πλοός» (179,10) ούδεμία δ5 ανάγκη είναι μετά τού νο§4 νά προσθέσωμεν 
ενταύθα τό διά τού. Ή απλή χρήσις τής γενικής είναι συνήθης καί είς 

μεσαιωνικά κείμενα καί νυν δέ πβ. 

αύθις ίππων άπέβησαν καί φχοντο τού δρήμου 1 

άπήλθαν τού κατήφορου 
ώρισε γάρ τά πλευτικά νά υπάγουν τής θαλάσσου2 

εξέρχεται ή στράτα τού κάμπου 2 

ό)ς δναρ διαλύεται καί τού καπνού ύπαγαίνει4 

Λέγομεν δέ καί σήμερον πάει τού κάμπου, πέρασε κολόμπου, τον ζητώ 

στεριάς καί τού πελάγου κτλ. 
Ό μέλλων νά συνέχιση τήν εκδοσιν τού κειμένου τής βασιλείου τάξεως 

πρέπει νά προσέξη καί εις τον έν αύτφ κακόν χωρισμόν ή κακήν έ’νωσιν δυο 
λέξεων. Έν 74,9 π.χ. άναφέρεται κηριολιτανίκην, δπερ ό νο^Ι (ύπόμν. 1,186) 

άναγινώσκει κηριολιτανίκιν. Ή λέξις έν τοότοις πρέπει νά άναγνωσθή κατά 
διάσταην, κηρίον λιτανίκιν. Ού μόνον δήλα δή έν τφ αύτω κειμένφ άναφέ* 

ρεται ιό άπλούν λιτανίκιον, έννοείται κηρίον (75,22" 126,12) καί κηρίον τής 
λιτής (174,3), αλλά καί κατά τό πλήρες καί ορθόν κηρίον λιτανίκιον (117,7* 

120,11" 125,25" 150,10" 165,15). 

Κατά τήν εορτήν τών Χριστουγέννων δτε ό βασιλεύς εϊσήρχετο είς τον 
Αύγουστέα, οί τού κουβουκλίου τοποθετούμενοι έν σχήματι Π άνεφώνουν 
Λατινιστί, ώς έν τφ κειμένφ έκδίδεται, «ήλθες η μούλτος άννος ςριλικίσιμε» 

(69,21) ή «ήλθεση μοόλτους άννους φιλληκήσιμε» (136,12). Ενταύθα ό 

1 Διήγησις τοϋ Διγενή, 1,86 (Κρυπτοφ.), 

2 Χρον. Μορέως, 1598,5,378. 

5 Ου δα, I άίρίοηιί, 386,2. 

4 Μ ι χ α ή λ Γ λ υ κ ά, Στίχοι, στίχ, 351. 
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Υο§1; (1,63,13) άναγινώσκει ήλθες η μοΰλτος αννος και ηλθετε μοΰλτους 
αν νους. 

Έν τφ η τού ήλθεση δέον νά διίδχι τις τό Λατινικόν ίη και να άνα- 

γνώοη επομένως ήλθες ιν μοΰλτους όίννους, άφ5 οΰ τό ηλθετε φιλικίσιμε 

δεν προσαρμόζεται εις τον Βυζαντινόν λόγον. Έν τφ αύτφ άλλωστε κειμένφ 
(371,9) φέρεται τό ην μοΰλτος αννος1. 

Περί έξοπλίσεως τετραρέων προκει μενού, αναφέρονται σιδηροβολιστικά 
(673,6). Καί ενταύθα κατά διάστασιν άναγνωστέον σιδηρά βολιστικά, άτινα 
αλλαχού (672,9) ούτοο φέρονται. 

Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος κατά τον εορτασμόν του βρουμαλίου 
του, ήτοι της ονομαστικής εορτής του, ώρισε νά δίδονται «επί της τραπέζης 
διά της οικείας χειρός άνά διπλατά μιλιαρήσια (607,5)). Ό ΚθίδΕε έν ύπο- 

σημειώσει εικάζει ενταύθα διπλάτα, οΰχί βεβαίως δρθώς. 'Η ορθή άνάγνω- 

σις ενταύθα θά ήτο άνάδιπλα τά μιλιαρήσια = διπλά, εις διπλάσιον αριθμόν. 

Έν τφ αύτφ κειμένφ (465,4) φέρεται καί άνάδιπλα τάς βασιλικός τέντας, 

ήτοι εις διπλάσιον αριθμόν. 

Έπί τή άναρρήσει του δ βασιλεύς 9Αναστάσιος, αποτεινόμενος προς 
τον λαόν, του ειπεν' «υπέρ τής εορτής τής ευτυχούς ημών βασιλείας άνά ε' 
νομισμάτων καί λίτραν ύμίν καταβοΰκολον δώσω»1 (425,7) γράφε κατά 
βοΰκολον. Όμοίως καί ό Λέων ύπέσχετο τό αυτό ποσόν κατσ,βονκονλον 

(412,13). Έπ5 ίσης έπί τή άναρρήσει του ό "Ιουστίνος ύπέσχετο «άνά ε' 
νομισμάτων καί λίτραν άργΰρου καταχάσμα» (430,16). Γράφε κατά χάσμα, 

δπερ είναι συνώνυμον τού κατά βοΰκολον. Ό αυτός πάλιν αύτοκράτωρ ύπέ¬ 

σχετο κατασκοντάριν, γρ. κατά σκουτάριν πέντε νομίσματα καί λίτραν άργΰ¬ 

ρου (429,12). 

Καί τό έν 673,6 έκδοθέν σιδηροβολιστικά άναγνωστέον κατά διάστασιν 

σιδηρά βολιστικά ως ά'λλωστε φέρεται εν 672,9. 

Καί τά έν 575,4 άναφερόμενα εξαργνροκέντητα χλανίδια άναγνωστέα εξ 

άργΰρου κεντητά χλανίδια. 

Καί ή κακή στίξις πολλάκις έν τφ κειμένφ προκαλεΐ παρανοήσεις. Έπί 
παραδείγματι έξεδόθη «Άποθανόντος Ζήνωνος τού τής θείας λήξεως, έν 
νυκτί τή εξής συνήχθησαν οϊ άρχοντες καί οί συγκλητικοί καί δ επίσκοπος έν 
τφ πορτίκφ τφ τού μεγάλου τρίκλινου (417,17). Ή κακή στίξις ενταύθα 
ήγαγε τόν Κοίδΐίο νά μεταφράση οοίΒ&ηΙ ποοίο ο\> 0]ιΐ5 ούίΐα ρτοχΐπια 
ρτοοοΓοδ ραΐαΐίπί βΐ βεη&ΐοηί οτθίπίδ. 44 ορθή στίξις έχει ώδε' «"Αποθα- 

1 5Αντί του ιν μοΰλτους άννους εχομεν και πέρ μουλτουσάννος (369,18) ή πέρ 
μοΰλτος αννος (371,2). Βλέπε καί όσα παρετήρησα κρίνων τον πρώτον τόμον της 
εκδόσειος νο§4 έν τω 11ω τόμω οελ. 461 της Έπετηρίδος της Εταιρείας Βυζαντι¬ 

νών Σπουδών. 
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νόντος Ζήνωνος τού τής θείας λήξεως έν νυκτί, τή εξής (εννοείται ήμερα) 

συνήχθησαν οί άρχοντες καί οί συγκλητικοί». "Οτι ή εξής είναι ή επομένη 
ημέρα φαίνεται έκ των γινομένων, άτινα εξελίσσονται έν ημέρα. Πβ. καί τδ 
σχετικόν χωρίον «καί όψέ έδόθη τά μανδάτα σιλέντιον καί κομέντον καί τή 
έξης προήλθον πάντες από λευκών χλανιδίων» (422.10). 

"Ανωτέρω έκαμον λόγον περί τών έν τφ κειμένφ πολλών ανορθογρα¬ 

φιών, αίτινες καί τούτο τό μειονέκτημα έχουσιν δ'τι ή άγουσιν εις εσφαλμέ¬ 

νη ν τού χωρίου ερμηνείαν ή άπομακρΰνουσιν εντελώς τόν αναγνώστην άπό 

τής άληθούς ετυμολογίας. 

Όλίγα τινά παραδείγματα θά πείσωσι περί τοΰτου. 

Έν 7,5 άναφέρονται τά βασιλικά άρματά τε καί σκουτάρια καί εν 130,12 

οί τό βασιλικόν άρμα βαστάζοντες σπαθάριοι βασιλικοί. Έν 232,10 μνημο¬ 

νεύεται δ δνόπους «ένθα ίσταται δ τής καταστάσεως καί τά άρματα και παλιν 
έν 214,1 «εάν έλθη ή Λύγοΰστα εστεμμένη έν τφ τρικλίνω οί σπαθάριοι μετά 

διστράλια όψικεΰουσι, τδ δέ άρμα ούκ ακολουθεί»1. 

Ή μετά δασείας γραφή, ήν παραδόξως- άποδέχεται καί δ νο§4, ούδένα 

λόγον έχει ενταύθα, άφ" ού δεν πρόκειται περί άρματος.^, 

Ό Φιλόθεος έν τφ κλητορολογίφ του (750,14) λέγει οτι τήν όγδόην 
ημέραν τών άκκουβίτων «τελείται τδ βωτόν (γρ. βοτδν) παιζοδρόμιον». Γνω¬ 

στόν είναι δτι οί αγώνες τού βοτού ήσαν ούχί αρμάτων, άλλα πεζοδρόμων, 

κατωτέρω μάλιστα (752,9) σαφέστατα γίνεται λόγος διά «τούς έκατέροον 
μερών δρομείς άπαντας». Γράφε λοιπόν τελείται βοτδν πβζοδρομιον, ήτοι 
άγώνες δρόμου καί ούχί μετά τής Βοιιηοιίδίδ καί τού Βιιτγ παιζοδρόμιον2. 

Κατά τά άκκοΰβιτα τά κατά τά Χριστούγεννα έπρεπεν δ άρτικλίνης τούς 
«προσκεκλημένους εισάγειν πάντας εν τή αυτών άνακλήσει χλανιδοφόρους» 

(745,1) καί άλλαχού «εισάγειν δέ αυτούς έν τή άνακλήσει ούτιος» (747,19) 

καί πάλιν «μετά δέ τήν πάντων άνάκλϊ/σιν δει προσέχειν τδ μουσικόν μέλος» 

(743,23) καί αΰθις «εισάγειν δέ αυτούς έν τή άνακλήσει μετά τών οικείων 

σκαραμαγγίων» (745,13). 

Γνωστόν είναι δτι οί άρχαιοι "Ελληνες έδείπνουν άνακεκλιμένοι, συν¬ 

ήθεια, τήν δποίαν ήκολοΰθησαν καί οί Βυζαντινοί, τουλάχιστον μέχρι τού I 

αίώνος καί ήτις διετηρήθη εις τά ανάκτορα κατά τά επίσημα γεύματα καί 

δείπνα τών ιθ' άκκουβίτων8. 

1 Τόμ. Α' 7,14. Πβ. καί όσα σχετικώς σημειώ έν τώ Γ7φ τόμο.3 της Έπετηρί- 

δος τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, σ. 310. Έν 121,2 φέρεται τό ορθόν άρμα. 

2 Φ, Κουκουλ ε, Άγώνες, αγωνίσματα καί αγωνιστικά παίγνια κατά τούς 
Βυζαντινούς χρόνους (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 13,90). 

5 Περί τής άνακλίσεως κατά τά γεύματα τών Βυζαντινών διέλαβον έν τή μελέτη 
μου, Γεύματα, δείπνα καί συμπόσια τών Βυζαντινών (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 

10,125 έξ.). 
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Κατά ταύτα ή άνάκλησις ενταύθα ούδεμίαν σχέσιν έχει προς τδ ανα¬ 

καλώ, ώς φαίνεται πιστεΰσας ό Βιιτγ έν τή έκδόσει του καί ο ΒείδΓε, δστις 
τό «είσάγειν δέ αυτούς εν τη άνακλήσει ούτως» (749,19) μεταφράζει ενοοα- 

1θ5 3.1116111 605 ΟρΟΓίεΙ 510 ίπίΐΓθάΐ106Γ6. 

"Οτι δέ περί τού άνακλίνειν καί ούχι περί τού ανακαλείν πρόκειται, 
πασίδηλο ν καθιστώσι καί άλλα χωρία, καί δή τά εξής" Τούς προσκεκλημένους 
άββάδας «δει άνακλίνειν εφ’ έκάστης τραπέζης δωδεκάδα μίαν, μετά 6έ την 
τούτων άνάκλισιν...» (748,10). Έν τη αυτή σελίδι γίνεται λόγος «περί των 
άνακειμένων πατέρων» (748,13,17) καί πάλιν «δίδοται... τοις μέν άνακειμέ- 

νοις επί της βασιλικής τραπέζης ιβ' ήγουμένοις» (748,19) καί πάλιν «καλούν¬ 

ται προς τδ συνανακλ^θηναι (γρ. συνανακλιθηναι) τφ βασιλει φίλοι τδν 
άριθμδν ιβ' (742,12) καί πάλιν πρδ της βασιλικής άνακλ?;σεως (γρ. άνακλί- 

σεως) προανακλίνονται πένητες οι τά σφραγίδια ειληφότες (751,5) «σύν τη 
έξόδαρ 1 της βασιλικής άνακλ?)σεοις (γρ. άνακλίσεως) στοιχίζειν αυτούς κατά τό 
ίδιον αξίωμα κΰκλψ της τιμίας βασιλικής τραπέζης» (750,23). 

Ό Φιλόθεος (778,5) λέγει οτι την 21ην Τουλίου έν τοις άνακτόροις έγί- 

νετο επίσημον γεύμα των προσκεκλημένων χορευόντων πέριξ τής βασιλικής 
τραπέζης «καί την άνάρρνσιν εύφημούντων τού σοφωτάτου δεσπότου», Αέον- 

τος τουτέστι τού Σοφού. Τδ άνάρρυσιν ό Κ. μεταφράζει ΙίόεΓαΙίοηεηι, την 
ερμηνείαν δέ ταύτην επ’ έσχάτοιν άπεδέχθη καί ό Βαιιά-Βονγι. Όρθώς όντως 
έχει ή γραφή άνάρρυσιν καί περιττή ή διόρθωσις άνάρρνσιν. 

Έάν κατά τήν ημέραν τού ιππικού γένηται άνεμος, εφ’ όσον κρέμαται 
τδ βηλάριον, «ή κομβίνα των ιππαρίων καί τά κάγκελλα αΐρωνται (κατά τδν 
κώδικα, κατά τδν Υο^Ί; αίρονται) κατά τήν κυλίστραν» (339,17). 

Ούδετέρα των γραφών, εννοείται, παρέχει νόημα, άτυχούς ούσης τής 
μεταφράσεως τού Κείδΐίε «οοηΒίηα εςιιοπιιη εΐ εαηεεΙΗ αά ιιπΐ3ΐη 
δΐιΜαΗ δαπί». 

Αντί τού αίρονται γράφε ερρωνται = ισχύουσιν, έχουσι κύρος, σύμφω¬ 

νος πρός τά ύπδ τής κυλίστρας καθορισθέντα. Τό ορθόν νόημα έπλησίασέ 
πως ή μετάφρασις τού νο£ί 1ε ρΐΌ§Ύ3ΐχπιΐ6 άβδ αΐΐεΐα^εδ εί Ιεδ ΒαιτίέΓεδ 
άοπιέατεπί; άτεδδέδ. 

Προκειμένου νά μεταβή ό βασιλεύς εις Βλαχέρνας καί νά παννυχίση 
κατά τδν εορτασμόν τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου, λέγεται οτι «καθέζεται ή 
σύγκλητος άπασα άπδ σκαραμαγγίου έξωθεν τής κοιλιωμένης πάρτης, εν τφ 
αιγιαλφ εκδεχόμενοι τον βασιλέα» (542,9).Ό ΚείδΓε, πρός αποφυγήν δυσκο- 

1 Τό σύν τη έξόδω ενταύθα σημαίνει μετά τήν λήξιν, 
3 Βά-Βο νγ, βατ ιιη $&<πΐίίοε άΆ^ταΙιαιπ <3ο Κοηΐ3ηο5 εί βιιγ Γεχίδ- 

ίεηεε ά’ηη ΙΒέάίτε Γβΐί^ϊειιχ δ Βγζαηεε (Βυζάντιον, 13,380). 

λίας, τδ κοιλιωμένης πόρτας άφήκεν άμετάφραστον γράψας 6ΧΪΓ3 ροτίπηι 
οοείίοιηεπθΐη, άπεμακρύνθη όμως τού ορθού ζητήσας νά διασαφήνισή τήν 
λέξιν καί γράψας εντός άγκυλών [δεα άερτεδδαηι εΐ ίη ΙιιιηιΐΗιΐδ άεάηοίαπι 
ίά εί ηοιηεη εδΐ]. Κοιλιόω ρήμα δέν υπάρχει, ουδέ πρόκειται ενταύθα περί 
πιεσθείσης καί χθαμαλής θύρας. Γράφε κυλιόμενης πάρτης, θύρας δήλα δή, 
ήτις, διά ν’ άνοιγή, έχει τροχίσκους κατά τήν βάσιν, δΓ ών κυλιέται ήμικυκλι- 

κώς κυλιομένου έκάστου θυροφίλλου. 
Περί εξοπλισμού πλοίου προκειμένου, άναφέρεται καρφίον κοινοοτο- 

μιαϊον (658,22). Τδ κοινοστομιαίον τούτο, όπως διά τού οι γράφεται, ούδέν 
παρέχει νόημα, δΓ ό καί άνερμήνευτον τδ άφήκε δ ΚείδΓε. Γράφε κννοατο^ 

μιαϊον, ήτοι έχον μήκος ενός κυνοστόμου. Είναι δε κυνοστομον η μεταξύ τού 
άντίχειρος καί τού μεγάλου δακτύλου τεταμένων άπόστασις, ούτω κληθεΐσα 
διά τήν ομοιότητα προς τδ άνοιγμένον στόμα κυνός. Νύν τδ κυνοστομον 
λέγεται δημωδώς άγκυνόοτομο καί άγκνλόοτρομο 1. 

Κατά τήν εκστρατείαν τού βασιλέως παραλαμβάνεται, πλήν άλλων, καί 

πυρέκβολον μετά ίσκας2 (471,17' 474,1). 
Παραπλανηθείς ενταύθα δ ΚείδΓε τό μέν πυρέκβολον μεταφράζει «ίοηιί- 

ίεηι ί§ηίδ Ιί^ηεαιη» τό δέ ίσκα «Ιετε^ταιη Ιί^ηεαηι ι%ηί&Π3ηι». 

"Οτι παλαιόθεν πυρ άνήπτετο διά τής προστριβής ξύλων, είναι γνωστόν, 

δέν πρόκειται όμοις περί τούτου ενταύθα. Πυρέκβολος, νύν πνρόβολο καί 
πρυόβολο καί πυροβολικό είναι τδ σιδήριον, τό όποιον, τρΐβον τδν λίθον, 

προκαλεί σπινθήρας, δι’ ών άνήπτετο η έπ αυτού εύφλεκτος υλη και αυτή 
είναι ή ίσκα, ήτις, ώς έκ τού Λατινικού εδεα παραγομένη, γραπτέα διά τού 

ηοκα. 
Εις διάφορα χωρία τού κειμένου άναφέρεται ή λ. ίχάδιν (281,20' 319,2“ 

323,14* 325,9). Ούτω γραφόμενη ή λέξις ούδέν παρέχει νόημα. Γράφε ήχάδιν 
λέξιν, ήτις ούσα υποκοριστικόν τής λέξεως ήχος, σημαίνει ύπήχησιν ερρυθμον. 

Νύν ή λ. σφζεται ώς χάδι καί σημαίνει τήν θωπείαν, κυρίοις καί άρχικώς 
τήν συνοδευομένην ύπο έρρυθμου υπηχησεοις. 

Άναφέρεται ότι έν τφ στρατφ έκαστον βάνδον είχε τδν κομοδρόμον 

του (494,9). Καί ερμηνεύεται μέν ή λέξις όρθώς ύπδ τού ΚεΐδΓε διά τού 
ί3Ϊ)Πΐηι, ώς όμως ή λέξις γράφεται, ουδόλως παρέχει τήν αιτίαν τής ονομα¬ 

σίας. Γράφε κωμοδρόμον καί νόησον οτι πρόκειται κυρίως καί άρχικώς 
περί χαλκέως, όστις, περιερχόμενος τάς κώμας, επιδιορθώνει τά σιδηρά 

γεωργικά εργαλεία των χωρικών 8. 

1 Έν 659,2 άναφέρεται καρφίον σπιθαμιαϊον. 
2 Πυοέκβολα καί νσκας αναφέρει καί Λέων ό Σοφός εις τα τακτικά του, 5,4, 

Πβ. καί τό παρά Σουΐδα έν λ. ΰσκα, ΰσκα... καί τό ξύλον έν ω άπτεται πυρ. 
3 Ή λ. παλαιότερον παρά Πολυδεύκει, Όνομαστ., 9,11. Επιθι καί Χρ. 

Παντελίδου, Βυζαντινά καί νεοελληνικά έν Αθήνας τόμ.. 41,42 έξ. 



88 Φαίδίΰνος I. Κουκουλέ 

Ώς έκ διαφόρων Βυζαντινών κείμενων φαίνεται, τό περιοδεύω σημαίνει 
θεραπεύω, λεγόμενον κυρίως επί ιατρών, οϊτινες, περιερχόμενοι άνά τάς 
οδούς καί καλούμενοι, παρεΐχον τάς ιατρικός των υπηρεσίας. Έκ τοϋ περιο¬ 

δεύω τούτου καί ή θεραπεία ελέγετο περιοδεία1, δΓ δ το έσφαλμένως έκδε- 

δομένον «άσκία εις οίνον καί δξος λόγω τών περιοώων τών αλόγων» (462,20) 

διορθιοτέον «λόγφ τών περιοδειών τά>ν αλόγων», ήτοι προς θεραπείαν τών 
άλόγιον. 

Κατά τό ιππικόν τού γενεθλίου της πόλεως λέγεται’ «δείλης δέ ανοίγουσι 
τούς ίππους οί τών δύο μερίον φοροΰντας χρυσοσήμεντα σαγίσματα» (341,4). 

Αντί τού ανοίγουσι, άνάγνωσον άνάγονσι. 

Δίς έν τφ κειμένφ άναφέρεται έν τή όόφ της πύλης, η τών πυλών 
(286,3), αντί τού έν τω οΰδω, ώς άλλωστε αλλαχού (95,18* 102,15* 112,15) 

δρθώς φέρεται. Έν 365,15 έκδίδεται έν τή ούδφ. 

Κατά τό στέψιμον της Αύγούστης λέγεται δτι νεύει ό βασιλεύς τφ πραι- 
ποσίτφ καί εισέρχονται εις τον "Αγιον Στέφανον καί προσκαλείται τον Πα- 

τριάρχην (208,3). Αντί τού εισέρχονται, δπερ εγκρίνει καί ό νο£ΐ, γράφε 
εισέρχεται καί προσκαλείται. 

Κατά τό στέψιμον τού βασιλέως άκτολογούντες οί δήμοι άναφωνούσιν* 

«αΰτη ή ημέρα έν ή τό στέφος τής βασιλείας τής κορυφί/ς σου άξίως περί* 

τέθη» (195,7). Αντί τού τής κορυφής σου, δπερ κεΧται έν άμφοτέραις ταΐς 
έκδόσεσι, γράφε τή κορυφή σον. 

Κατά την προαγωγήν πατρικίου οί έν τφ οΐκφ αυτού συνεστιώμενοι 
πραιπόσιτοι «λαμβάνουσιν άνά ΐματίων έρραμμένων από τριβλαττίοον δρνε- 

μένωνβ'» (255,8). 5Αντί ταίν έν άμφοτέραις ταΐς έκδόσεσι φερομένων δρνε- 

μένων, γράφε δρνευμένων, φερόντων δήλα δή δρναν πεποικιλμένην. 

Περί προαγωγής κοιαίστωρος προκειμένου, λέγεται δτι «παραλαμ- 

βάνει αυτόν ό πραιπόσιτος παρά τών δεσποτών, ίνα άπελδών προβάλλεται 
αυτόν κοιαίστωρα (268,22). Τό καί παρά νο§;ί: φερόμενον προβάλληται γρα- 

πτέον δι3 απλού λ. 

Κατά τον εορτασμόν τών γενεθλίοον τού βασιλέως, οΰτος άπευθύνει διά 
τού τής τραπέζης εις τούς προσκεκλημένους την διαταγήν «εκβάλλετε τά χλα- 

νίδια υμών» (277,18). 

Εσφαλμένη ή υπό τής έκδόσεως τής Βόννης καί τού Υο§ί; αποδεκτή 
γενομένη γραφή διά διττού λ. Γράφε τό δρθόν εκβάλετε, τό σήμερον βγά¬ 

λετε λεγόμενον. 

1 Πβ. καί τό παρά Νείλφ τφ ασκητή, ΡΟ, 79,248 «’Άλλφ άλλως τήν 
περιοδείαν καί τήν δίαιταν προσφέρει ό ιατρός».Έγραψε δέ καί ό Πορφυρογέν¬ 

νητος, Προς τόν Εδιον υιόν Ρωμανόν (182,2) «ήρχοντο έρωτωντες αυτόν περί 
ιατρείων καί θεραπείας αλόγων». 
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Περί ιπποδρομικών αγώνων δντος τού λόγου, έν τφ κεφαλαίφ πώς δει 
κυλίειν, άναγινώσκομεν* «καί έωθεν ανέρχονται οί δήμαρχοι έν τφ μεγάλφ 
τρικλίνφ τού κναιστωρίου» (313,19). Αντί τού κναιστοορίου, δπερ καί παρά 
νο§Ί κειται, άναγνιοστέον κονσιατωρίον. 

Περί τού οργάνου, δταν τούτο άρχίζη νά ήχή, λέγεται δτι αύλεΐ 
(287,16,23* 291.20* 568,20* 569,6) παύει δ3 δταν σταματά τήν αΰλησιν 
(291,12,20* 299,25* 280,16* 758,9). Τό έν 568,20 καί 569,7,14, λοιπόν 
παίονσι τά όργανα άναγνοοστέον άσφαλώς πανουαι τά όργανα. 

Καί άσπάζονται οί δεσπόται τόν σταυρόν τού Κυρίου δηλονότι υπό τού 
σκευοφύλακος τής αυτής εκκλησίας προσφερομένου τοΐς δεσπόταις (11,8). 

3Αντί τού έν άμφοτέραις ταις έκδόσεσι φερομένου προσφερομένου, γράφε 
προσφερόμενον. 

Ό νο§4 έν τή έκδόσει του (1,93,6) παρέχει «τού τής καταστάσεοος διερ- 

χομένου έν τφ μέσφ καί έστώτος τήν προέλευσιν». Τό ορθόν παρέχει ενταύθα 
ό κώδιξ γραφών Ιστώντος τήν προέλευσιν, ήτοι ρυθμίζοντος, διεθύνοντος. 

3Εν τφ κλητορολογίφ τού Φιλοθέου φέρεται λέγουν ό συγγραφεύς* «άλλ5 

έπείπερ τάς τών άρχαίων εκθέσεις ούχί πάσας... έκόντι παρε^βράμομεν» (704,2). 

Αντί τού έκόντι, δπερ κειται καί έν τή έκδόσει τού Βπγυ, γράφε έκοντί. 

Τό υπό τού κοόδικος «καί είθ3 ούτως λαμβάνει από χ,ειρώς τού καστρη- 

σίου 6 πατριάρχης τό θυμιατόν» (28,3) παρεχόμενον έχει δρθώς. Γραπτέον 
μόνον χειρός. Έν 170,14 φέρεται «λαμβάνουσιν έκ χειράς τού βασιλέως». 

Καί σήμερον δέ λέγομεν παίρνει άπό τό χέρι τού... 
Ό αυτός συγγραφεύς ούτως άρχεται τής συγγραφής τού έργου του* 

Έπειδήπερ ημάς προετρέψασθε, ώ φίλων άριστοι, εις τάς τών άρχαίων έπι- 

κύμψαι συγγράμματα» (702,10). Γράφε είς τά τών άρχααον έπικΰμψαι συγ¬ 

γράμματα. 

Έν 207,18 φέρεται* «προ μιας δίδοται άπύκρισις άλλα'ξίμων καί τή 
εξής προέρχονται πάντες οί συγκλητικοί καί άλλάσσουσιν έν τφ κονσιστωρίφ 
καί δτε κελεύουσιν οί δεσπόται ανέρχονται οί πατρίκιοι καί οί λοιποί τού 
σεκρέτου είς τήν χρυσήν χειρα». 3 Αντί τού κελεύουσιν, γράφε κελενσουσιν 
μετά τού κωδικός1. 

Έν τφ κειμένφ τού Φιλοθέου γράφεται* «μετά τήν έκφώνησιν τού μυστι¬ 

κόν οργάνου» (765,10). Τό μυστικού οργάνου, δπερ καί παρά Βιιτγ κειται, 
δεν δύναται νά έχη δρθώς, μή ύπάρχοντος μυστικού οργάνου. Άνάγνωθι 

& μουσικού δργάνου, παραβάλλων καί τό έν 768,14 «δει δέ προσέχειν τήν έκφοό- 

νησιν καί άπήχησιν τών μουσικών δργάνων». 

Νικητήριων καί θριάμβων άγομένιον, οί Σάρδοι, εύφημούντες τούς βασι¬ 

λείς, άνεφώνουν* «Υίέ Θεού, χάρισαι ήμΐν αύτοΓς» (612,5* 650,23). Γράφε 

1 Τήν γραφήν κελεύοναιν άπεδέξατο καί ό Υο§;ί. 
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χάρισαι ήμϊν αντους, παραβάλλων και τό εν 650,5 «υιέ Θεού, χάρισαι ήμιν 

αυτούς». 

Έκτος πάσης άμφισβητήσεως είναι δτι τδ εν 171,6 φερόμενον φοίνικας 
μεγάλας, οπερ καί δ νο£ί: έν τη εκδόσει του αποδέχεται, άναγνωστέον φοί¬ 

νικας μεγάλους·. 

Έν τφ προλόγφ του κειμένου της βασιλείου τάξεως κειται' «ώς αν δέ 
σαφή και ευδιαγνωστα ειεν τά γεγραμμένα» (5,3). 'Ο κώδιξ ενταύθα δίδει 

εΐν. "Αντί του ειεν λοιπόν, άναγνωστέον εΐη. 

Ό βασιλεύς, μέλλων νά έκστρατεύση, ήρώτα διά τους λαούς των εχθρι¬ 

κών χωρών» εις ποιους τόπους ταξειδεύουσι κα'ι πότε η ουδέποτε ταξειδεύ- 

ουσιν, άλλ3 επί της ιδίας χώρας είσιν πάμποτε» (446,18). Πάντοτε βεβαίως 

δέον νά γραφή, αντί τού πάμποτε. 

Έν 96,1 άναγινιοσκεται’ «εν ταις των κλητορίων είσοδιεξόδοις». "Αντί 
τού είσοδιεξόδοις, όπερ εγκρίνει καί δ νο£ΐ, γραπτέον είσοδοεξόδοις. Έν 

95,22 κειται' εν τη εισόδφ καί έξόδω. 

Κατά την ημέραν τού ιπποδρομίου Λουπέρκαλ «ίστέον δέ δτι τη αυτή 

ήμεροι ονκ είσιν οί πατρίκιοι εν τφ καθίσματι εις προσκύνησιν (366,2). 

Αλλαχού, περί τού βοτού ιπποδρομίου δντος τού λόγου, σημειούται δτι οί 
πατρίκιοι καί οί στρατηγοί «ούκ εισέρχονται εν τφ καθίσματι εις προσκύ- 

νησιν τού βασιλέως» (362,7). Αντί λοιπόν τού ούκ είσιν, γράφε ούκ εΐσίασιν, 

άφ3 ού ούτα> κλίνεται τό ρήμα έν τφ κειμένφ, ένθα φέρονται καί τά άπίασιν 

(5,15) καί (συν)έ£έασιν (7,17· 10,17). 

«Δει δέ αυτόν (τον ρεφενδάριον) είναι τριβούνον νοταρίοον» (390,6)."Ανά- 

γνωθι τριβούνον νοτάριον, παραβάλλων καί τό κατωτέρω 390,13 «οί γάρ 

άλλοι πάντες... ώς τριβούνοι νοτάριοι... τάς ρόγας λαμβάνουσι». 

’Αγγελθέντος δτι έρχεται δ εκ ΙΤερσών πρεσβευτής, έπρεπεν δ μάγιστρος 
νά στείλη προς υποδοχήν αυτού εις τά σύνορα «ένα άρχοντα ίλλούστριον ή 
σιλεντιάριον ή τριβούνον ή καί ένα των επισήμων ή μαγιστριανών ή δν άν 
συνίδη προς τιμήν τού ερχομένου προσώπου πέμχρτ}, ΐνα δέξηται καί διασώση 
αυτόν» (398,8). Αντί τού πέμ-ψη, δρθώς εχει πέμψαι. 

Κατά τήν τέλεσιν επινικίου θριάμβου έν τφ φόρφ κατά τάς βασιλικάς 
επευφημίας ήκοΰετο' «νικητών βασιλέων πολλά τά έτη, εχϋρελέγκτων βασι¬ 

λέων πολλά τά έτη» (612,2). Αντί τού έχθρελέγκτων, γράφε εχΰρολετών 
βασιλέων, ώς φέρεται έν 650,1 ένθα άναγινώσκομεν «εγβρολετών βασιλέων 

πολλά τά έτη». 

Κατά τον έν τφ φόρφ θρίαμβον «6 πρωτοστράτωρ επί τού τραχήλου αυ¬ 

τού (τού Άμηρα) επίστησι το δόρυ» (610,19).Αντί τού έπίστησι, όπερ, πιθα- 

νώτατα, κατ* επίδρασιν τού συχνά άναφερομένου επέστησε, γραπτέον έφίστηοι. 
Κατά τον αυτόν θρίαμβον δ πρωτονοτάριος τού δρόμου, παραλαμβάνων 

τούς δέσμιους, «άγει έν μέσφ τού φόρου καί ϊστησιν αυτούς /ιονοειδώς κατά 
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τήν τού τόπου θέσιν» (610,1). Μ»/νοειδώς βεβαίως, ήτοι έν σχήματι μήνης, 

δέον νά γραφή. 
Κατά τήν επί Κωνσταντίνου καί Ρωμανού των πορφυρογέννητων έκστρα- 

τείαν κατά τής Κρήτης τό βασιλικόν πλώιμον άπετέλουν «ούσίαι ρν'... έξ 
αυτών των Ρονσίων εν τε Δυρραχίφ καί έν Δαλματία ούσίαι ζ'» (664,9). Τό 
Ρουσίων ενταύθα ούδέν νόημα δίδει. ’Ανάγνωθι τό ορθόν αυτών των ρν 

ουσιών. 

Έν τφ κεφαλαίφ δσα δει παραφυλάττειν βασιλέως μέλλοντος ταξειδευειν 

λέγεται- «Ούτω δέ καί περί τούτων τφ έκ προσώπου διαταξάμενος Ιούλιος 
Καΐσαρ» (450,8). Ενταύθα πρόκειται ούχί περί Ιουλίου Καίσαρος, άλλα 
Κωνσταντίνου τού Μεγάλου, ώς άλλως σαφώς δηλούται έν αρχή τού κεφα¬ 

λαίου ένθα άναγινώσκομεν «Κεονσταντίνος ό Μέγας μέλλων ταξειδεύειν έβου- 

λεύετο τοΐς έχουσι τήν πείραν τών έριστωμένουν». 

Προς υποδοχήν τού έκ Περσίας έρχομένου πρεσβευτού «καί έν δακιδίζη 

δέ πάντως χρή εόπρεπισθήναι και ίππους καί ζφα, ί'να δέξωνται αύτον καί 
άγάγωσιν μέχρι Καλχηδόνος» (401,2). Ό έν απορία εδρεθείς, προ¬ 

τείνει τό εν δακιδίζη ν5 άναγνωσθή ενϋα και δίζηται, πα^αδιόρθο)σις πορρω 
βάλλουσα τού ορθού. 3Ανάγνωθι Δακιδίζη, άφ3 ού πρόκειται περί γνωστής 
παραλίου πόλεως κείμενης εις τον κό?ιπον τής Νικομήδειας. 

Ή πόλις αύτη υπό διαφόρους τύπους φέρεται εις τούς Βυζαντινούς 
συγγραφείς. Ούτως δ Σοοζομενός έν τή εκκλησιαστική του ίστορίιχ (6,14) τήν 
ονομάζει Δακίβιζαν, δ Σωκράτης έν τή έκκλησιαστική του ίστορίςι (4,13) 

Δακίδιζον, δ Θεοφάνης έν τή Χρονογραφίφ του (1,58,32' Βόνν.) τά Δακίδμα 

καί δ Κεδρηνδς (Σύνοψ. ίστ., 1,544,19) τά Δακνβιζα'. 

«Δει δέ είδέναι ότι καί ή δέσποινα έχει ένα ρεφενδάριον καί αύτός ομοίως 
τοϊς άλλοις γίνεται καί ότε, τελευτησάσης τής θείας τήν λήξιν Θεοδώρας, δ 
ευσεβής δεσπότης έκέλευσε τον ρεφερενδάριον αυτής αύτφ ύπηρετειν» (390,8). 

3 Αντί τού δτε έκδοτέον, φυσικά, οτι. 
"Οταν έρχονται εις τήν Κωνσταντινούπολή πρεσβευταί προς άναγνώ- 

ρισιν τού βασιλέως των, «τότε καί αύτοις τοις πρεσβευταΐς δίδωσιν (δ βασι¬ 

λεύς) όσα έκέλευσεν εύτρεπισθήναι εις λόγον αύτών καί δέχονται αυτόν οί 
σιλεντάριοι» (398,4). Αντί τού αυτόν, ασφαλώς γραπτέον αυτά, δήλα δή όσα 
έκέλευσεν δ βασιλεύς εύτρεπισθήναι εις λόγον αύτών. 'Όρα οτι έν 407,7 έπ 
ευκαιρία υποδοχής πρεσβευτού Περσών λέγεται* «καί τότε δέχονται οί σιλεντι- 

άριοι πάντα τά δώρα» τά κομιζόμενα δήλον δτι υπό τού πρεσβευτού. 

Έκστρατεύοντος τού βασιλέως «τούς όδηγούς καθ’ έκαστον θέμα κατει- 

1 ’Έπιθι ΛΥ. Ε.απΐ5Αγ, Τ1ΐ6 θίδίοηοΜ £βθ£Γ&ρίιγ οί Αβϊά ΜΙπογ, σ. 184, 

208 καί Τρύφων ος Εύαγγελίδου, Διορθωτικά ε’ις Κωνσταντίνον ΓΙορφυρο- 

γέννητον (Μικρασιατικά Χρονικά, 3,457). ”Η Δακίβιζα σήμερον λέγεται Γκέβζε. 
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χεν ό δρουγγάριος της βίγλης. Ύπήρχον δ5 ύπ’ αυτφ καί αΐ παραμοναί των 
στρατηγών προς τό άΓ αντοϋ μηνύειν τοις στρατηγοΐς τά κελευόμενα αύ- 

τοΐς» (452,19). Ούχί βεβαίους δι5 αύτοΰ, αλλά δι’ αυτών, τουτέστι των παρα¬ 

μονών. 

Κατά την άγόρευσίν του Λέων Α' 6 Μακέλλης, προσφουνών τους στρα- 

τιώτας είπεν" «έξεται με έξουσιαστήν άρχοντα» (412,δ) κατωτέρω δέ (412,10) 

«και έγνων όποια οφείλου δώματα παρασχεϊν ταίς δυνάμεσιν». Άνάγνωθι 
έξετε με και δόματα. 

Κατά την έν τφ κάμπφ, έξου τών τειχών της προοτευούσης, άνάρρησιν 
του αύτοΰ βασιλέως λέγεται' «και παραχρημα Λέων κώμης (γρ. κόμης) ών 
και τριβοΰνος τών ματτιαρίων, ήνέχθη και άνελθόντος αύτοΰ εις τό τριβου- 

άλιον Βοΰσαλγος καμπιδούκτωρ έπέθηκεν τη κεφαλή αύτοΰ τον μανιακήν» 

(414,4). 

Συζητών περί τών ματτιαρίων τούτων ο Κοίδΐ^ε έν τφ ύπομνήματί του 
(2,411) σημειοΧ' Μαΐΐίαπΐ άΐοΘδππΙαΓ οοΐιοτδ αΐίριια ιηίΐίΐιπη. ϋε ηοηιίπίδ 
οπ§·ίηε ηοη οοηεΐμί;. Τό ματτιάριοι, ανύπαρκτον δν, είναι κακή άνάγνωσις 
αντί του λαγγιάοιοι, οιτινες έπανειλημμένως επί παρόμοιας περιστάσεως άνα- 

φέρονται π.χ. περί άναρρήσεως τοΰ 5Αναστασίου όντος του λόγου, «έσηκώθη 
ούν επάνω τοΰ σκουταριού ΐστάμενος καί άνελθά)ν τών λαγγιαρίων καμπι- 

δούκτωρ τό ίδιον μανιάκιν έπέθηκεν εις την κεφαλήν αύτοΰ» (423,7). Καί 
περί τοΰ Ιουστίνου πάλιν προκειμένου" «καί έν τφ σκουταρίφ έφόρεσε τον 
μανιακήν έπιτεθέντα αύτώ παρά Γωδίλα τοΰ καμπιδούκτωρος τών λαγκια- 

ρίων» (429,4). Λέγεται δέ δτι καί ό προμνημονευτείς τριβοΰνος Λέοον κατά 
τήν άνάρρησιν τοΰ Λέοντος «τήν λαγκίαν έκράτησεν» (411,17). 

Γράφων Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος προς τον ίδιον υιόν Ρω¬ 

μανόν, τοΰ λέγει οτι δεν υπάρχει αναγκαιότερου πράγμα «πολεμικής εύτολ- 

μίας καί τής τών προγόνων παλαιάς εύταξίας, ήν έν πολέμοις ειχον τό πρό- 

τερον βασιλικοις ταξειδίοις κατάστασιν» (456,6). Γράφε βασιλικών ταξειδίων 
κατάστασιν — ήν κατάστασιν βασιλικών ταξειδίοον ειχον τό πρότερον (οί πρό¬ 

γονοι) έν πολέμοις. Έρμηνεύων δ’ ό αυτός βασιλεύς τήν λέξιν κατάστασιν 
αλλαχού (457,14) γράφει «ή τοίνυν τοιαύτη τών βασιλικών ταξειδίων τάξις τε 
καί ακολουθία». 

Ό Φιλόθεος έν τφ κλητορολογίορ του αναφέρει ότι τής αξίας τών κανδι- 

δάτων βραβεΐον ήτο «μανιάκιον χρυσοΰν τρίκομβον μέχρι τέρνων κεχαλα- 

σμένον» (708,20). Τό Γέρνουν, οπερ έτήρησεν έν τή έκδόσει του καί ό Βητγ, 

άναγνωστέον στέρνων. Ό Κ. ενταύθα μεταφράζει ιιεςαε ιηίτα ςΐανίουΐ&δ 
άερεηάεηΐθ. 

Κατά τήν υποδοχήν τών έκ Ταρσού Πρέσβεοον «μετά τούς μαγγλαβίτας, 
έστησαν οΐ τής μεγάλης Εταιρείας Μακεδόνες από έσωφορίων, φοροΰντες 
σπαθία ζωστίκια και αργυρά μετά λωρίων διαχρύσοον καί αργυρών» (576,4). 
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Προ τοΰ καί ασφαλώς ελλείπει κάτι, δπερ, εάν τις κρίνη έκ τοΰ τέλους τής 
φράσεως, δέον νά είναι διάχρνσα. Πβ. καί «ραβδία αργυρά, διάχρυσα» 

(640,18), «σπαθαροκανδιδατίκια αργυρά, διάχρυσα» (640,11) *. 

Κατά τήν εις τήν * Αγίαν Σοφίαν γινομένην προέλευσιν τοΰ βασιλέως, 

κατά τήν περιγραφήν, «τοΰ πατριάρχου επιδιδόντος τοΐς δεσπόταις τό τε 
νάρδον καί τά τριψίδια και μετά ταΰτα προσχυνεί ό τοΰ σκευοφυλακίου χαρ- 

τουλάριος καί λαμβάνει ευχήν παρά τοΰ πατριάρχου καί έξερχόμενος ποιεί τήν 
διανομήν τοΰ νάρδου εις τούς τής συγκλήτου» (34,32). Τό δεύτερον καί, ώς 
εντελώς περιττόν, έξοβελιστέον. 

Ό Φιλόθεος, έξηγών τήν ήν έν τφ εργφ του ηκολούθησε σειράν, γράφει" 

«τάς διά βραβείων διδομένας αξίας... έκτέθεικα... μετά δέ ταύτας τάς ταύταις 
ύποκειμένας συνέταξα... αλλά μήν καί τάς τούτων τάξεις εύδιαιρέτο)ς έδήλωσα 
και έκάστης τά τούτοον τά οικεία βραβεία διά τοΰ τήδε συγγράμματος σαφώς 
καθιστόρησα» (705,8). Όβελιζομενού τοΰ δλως περιττού τά, ό λόγος έχει 
όμαλώς. 

Κατά τήν υποδοχήν τών έκ Ταρσού πρέσβεο)ν, «τά λοιπά σκεύη τά τε 
καμπιδικτόρια καί λάβουρα καί σίγνα έστησαν ύποκατιώνΡτών προρρηθέντων 
σκευών» (575,20). Γράφε νποκατιών (υποκάτω ιών) παραβάλλων καί τό ση¬ 

μερινόν παρακατιών = παρακάτω Ιο5ν, κατωτέρω δήλα,δή. 

Έν 540,6 άναφέρεται δτι οι διαιτάριοι «ψάλλουσι τά συνήθη σταυ- 

ρωσίματι». Συμφωνίας προς δσα έν αρχή τής παρούσης διατριβής παρετή- 

ρησα διά τούς τύπους άλλαξίματα, πλοίματα κτλ., άναγνωστέον ενταύθα 
σταυρωσίματα. Είναι δέ τά αλλαχού τού αυτού κειμένου ως σιαυρώσιμα 
άναφερόμενα (539,3" 549,12) τά προς τιμήν τού σταυρού τροπάρια. 

Ό κοχλίας κατά τούς μεσαιουνικούς χρόνους, ώς καί έκ τών γλωσσάριων 
φαίνεται, έφέρετο καί ώς κοχλιός2, δν τύπον έπιβεβαιοί καί τό πολλαχού νϋν 
περιφερόμενον χοχλιός. Τον τύπον κοχλιός συναντώμεν, εννοείται, επανειλημ¬ 

μένους καί εις τό ήμέτερον κείμενον (100,19* 103,37" 104,15* 105,1* 153,23* 

518,8) καί πολλαχού αλλαχού. 

Τούτου πιστοαθέντος, δεν είναι ορθή ή επανειλημμένους φερομένη γραφή 
κοχλίαν (300,15* 214,10" 542,14" 583,6) καί αλλαχού, άνθ5 ής πρέπει χοχλιόν 
ν’ άναγνουσωμεν, μή οΰσης αναγκαίας τής διορθώσεοος τού Υο^Ι κοχλίαν8. 

1 Κόσμος άργυροδιάχρυσος άναφέρεται έν εγγράφω τοΰ ΙΑ' αίώνος. Μ ΐ Κ 1 ο- 

8 ί ο 1ι - Μ ϋ 11 6 ι-, Αοί& θί Όίρ1οιη3ί&, 2,566. 

2 Τό κοχλιός φέρεται συχνά έν τφ οοτριίδ £ΐθ55ίΐποπιιιι Γ&Ηποπιηι, 2,517,50· 

540,25' 552,50" 3,14,60" 87,49' 203,9. ΙΙρόσθες καί τήν ομολογίαν τοΰ Κ. δτι έν τω 

χειρογοάφφ γράφεται οοηδί&ηίοτ κοχλιοΰ (2,179). 

3 ’ΚπιΟί καί τά λεγόμενο, ύπ’ έμοΰ έν τω ΙΖ' τόμου τής Έπετ. 'Εταιο. Βυζ. 
Σπουδ., σ. 308. 
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Κατά τό εν καιρφ κλητορίου σάξιμον, ήτοι τον χορόν, οι κράκται, επευ- 

χόμενοι τούς βασιλείς, άνεφώνουν (των βασιλέων) πολλά τών τά έτη (295,13' 

14,15,17). Γράφε ενταύθα πολλά τ(ον τά ετη. 
Κατά την υποστροφήν των δεσποτών από τούς ' Αγίους * Αποστόλους εις 

τό Παλάτιον, έγίνετο εις τον Ταύρον ή πέμπτη δοχή υπό τού δημάρχου των 
Πρασίνων μετά τού δήμου των Ρουσίων. “Έπειτα κατά την εν τφ φουρνικφ 
έκτην δοχήν «υποστρεφόμενος ό αυτός δήμαρχος μετά τού δήμου τού Ρουσίου 

ποιούσιν εκεί δοχήν» (51,1). 
Καλώς ποιων δ Γοίοΐι έξέδωκε ό αυτός, άνευ ανάγκης δέ ό νο§4, παρα- 

λείπων τό άρθρον, άναγινωσκει αυτός. Παράβαλε εντούτοις μικρόν κατωτέρω 
(51,15) «υποστρεφόμενος δ αυτός δήμαρχος των Βενέτων μετά τού δήμου 

τού λευκού, ποιεί εκεΐσε δοχήν». 

Προβαλλόμενων άνθυπατούν, εισάγονται οί άρχοντες κατα βήλα «καί ει 
μη εισήλθεν έν τή δοχή ό μέλλων προβληθήναι ανθύπατος, προσκαλεσάμενος 
δ βασιλεύς τον πραιπόσιτον λέγει τό ονομα τού μέλλοντος προβληθήναι» 

(256,7). Τό εί μή, δπερ κειται καί εν τή έκδόσει τούΎοβώ, ασφαλώς ανα- 

γνωστέον καί εί μεν εισήλθεν, άφ’ ού έν συνεχεία κατουτέρω (256,21) φέρεται 

εί δέ ούκ εισήλθεν έν τή δοχή δ μέλλων προβληθήναι. 
Κατά τάς μεγάλας προελεύσεις «οί δέ σπαθαροκανδιδάτοι (φορούσι) τά 

μανιάκια αυτών καί σκουτάρια καί διστράλια μονοπέλυκα, οι δέ σπαθάριοι 
σκουτάρια καί διστράλια (148,14). Τό πρώτον δέ, δπερ καί ο νο§4 διετη- 

ρησεν, άντικαταστατέον διά τού μέν, οί μέν σπαθαροκανδιδάτοι... οί δε σπα¬ 

θάριοι. 
Κατά τό πρόκενσον τό γινόμενον έν τή μεγάλη έκκλησίςι, δ πατριάρχης 

«καί δτε τής πρώτης βαθμίδος τής άναβάσεως έλθοι» (29,19). Γράφε «προ τής 
πρώτης βαθμίδος», παραβάλλουν τά άνοοτέρω «τού πατριάρχου άνερχομένου 
προεισέρχονται οί έκδικοι καί προ τής πρώτης άναβάσεως τής δεσποτικής 
ανόδου τού κίονος=έμπροσθεν τής πρώτης βαθμίδος τής δεσποτικής κλίμακος. 

Έν τοίς άνακτόροις, κατά* την Τετάρτην τής Διακαινησίμου, είσαγεται 
δ δρφανοτρόφος... καί σύν αύτφ είσέρχοτται ορωτίσματα έξ καί έκ των ορφα¬ 

νών ορφανά έξ παρακρατονντα φουτίσματα» (90.5). 

"Οτι τό παρακρατούντα νοσεί, διείδε καί δ νο§1\ οστις και ανέγνοο 
«ορφανά εξ <ζε'καστον^> παρακρατών φώτισμα- Ασφαλώς πρόκειται ενταύθα 
περί παραδιορθώσεως. Έν πρώτοις, αντί τού παρακρατών, θά έπρεπε ν άνα- 

γνωσθή παρακρατούν. Έπειτα ή άνάγνοοσις ή δίδουσα ορθόν νόημα είναι 

«ορφανά έξ παρακρατούντα τά φωτίσματα». 

Έν συνεχείς φέρεται, «καί άσπάζεται δ βασιλεύς τό αυτό φοοτισμα εν 

τω μετώπφ» (90,9). 

Ό νο&ί:, αποδεχόμενος την γραφήν αυτό, μεταφράζει εί ΓοηιρεΓθητ 

οιηθταεδε Ιο (ϋΐ Βαρίίεέ 5ιλγ !ε ίτοηΐ. 

Διορθωτικά καί ερμηνευτικά εις την βασίλειον τά-ιν 9ό 

5Αντί τού αυτό, άνάγνωθι τό ά = πρώτον φώτισμα, έν τφ μετώπαρ, άφ’ 

ού άνουτέρω ούδεμία μνεία ώρισμένου φωτίσματος γίνεται. "Ότι δέ περί τού 
προίπου φοοτίσματος πρόκειται, φαίνεται έκ τόυν έν συνεχεία λεγομένων «τελε- 

σθέντων δέ τούτουν καί έν τοίς λοιποΐς πέντε φωτίσμασι». 

Τό 6Ιον κεφάλαιον τού Α\ βιβλίου τής βασιλείου τάξεως επιγράφεται- 

«"Οσα δει παραφυλάττειν τής αίτήοεως τελούμενης γενεθλίων ημέρα τού βασι- 

λέως» (277,2). Ούτως έχει δ κώδιξ, άνθ’ οΰ δ νο§4 άναγινώσκει «τή ετη¬ 

σίους τελούμενη γενεθλίιυν ημέρα τού βασιλέους». 

Γνωστόν είναι δτι καθ’ ώρισμένας φαιδράς ημέρας ήτουν οί δήμοι παρά 
τού βασιλέους, ϊνα τελεσθή Ιπποδρομικός αγών ή καθ’ όλου έορτάσωσι. Πβ., 

πλήν άλλου ν, «την αυτοκρατορίαν σου αΐτούμεθα έορτάσαι» (269,2) «εισέρ¬ 

χονται τά δύο μέρη εις τό σίγμα, καί αίτοΰνται» (278,7) «περί αίτήσεως δεξί- 

μου των δυο μερών εορτής παρούσης» (631,19) «έτι μίαν αϊτησιν έχομεν οί 
δούλοι υμών άπέλθωμεν χορεύσαι, δεσπόται, εί κελεύετε» (356,22-357,1). 

Τό κείμενον λοιπόν έχει δρθώς καί μόνον ερμηνείας δείται' δσα δει 
παραφυλάττειν έκπληρουμένης τής αίτήσεως τών δήμων προς εορτασμόν τής 
ημέρας τών γενεθλίων τού βασιλέους. ? 

Εννοείται όμως άφ’ ετέρου δτι ή ετήσιος ημέρα ή επέτειος, φέρεται έν 
διαφόροις χωρίοις τού ήμετέρου κειμένου πβ. «περί προαγωγής άξιωμάτοον 
εν ημέρα έτησίφ αυτοκρατορίας καί στεψίμου καί γενεθλίου καί στεφανου- 

ματος» (632,4) «περί προαγωγής αξιωμάτων έν ημέρα έτησίορ γεννήσεως καί 
ετεροον τοιουτων» (632,20) και αλλαχού «Κύριε, σώσον την άνακαίνισιν τών 
αΐτησίων (γρ. έτησίουν) ώς καί δ νο§4 δρθώς (328,25’ 368,22). 

Μετά τό τέλος τής δοοδεκαημέρου ευωχίας, έγίνετο δεξίωσις μετά χορού 
(σαξίμου) έν τοίς άνακτόροις, έτελεΐτο δ’ ή έστίασις έν τφ λαμπροτάτορ τρι- 
κλίνορ Ιουστινιανού τού μεγάλου» (757,17). Αντί μεγάλου, γράφε μεγάλορ, 
παραβάλλουν καί τό έν 761,12 (είσάγειν δέ αυτούς (τούς κληρικούς) καί έξ- 

άγειν μετά τών οικείων στολών καί φελωνίοον κατά τόν προλεχθέντα έν του περί 
Ίουστινιανφ μεγάλω κλητοροϋεαίω». Ό τρίκλινος τού Ιουστινιανού, καί 
άλλαχού άναορερόμενος, χαρακτηρίζεται ώς λαμπρότατος καί περίβλεπτος 
(763,16· 775,15). 

Κατά την επί Λέοντος γενομένην έξόπλισιν τού στόλου προς ανακατά¬ 

ληψή τής Κρήτης, κατά τόν υπολογισμόν τού αριθμού τών πλοίουν, λέγεται 
(654,4) «ομού τό παν διά τε τού βασιλικού πλοΐ'μου, διά τε τών θεμάτουν 
δρομονες @ιβ'. Έκ τής ακριβούς δμως άναγραφής τών δρομονων έν ταις 
σελίσι 652 καί 654 εξάγεται ότι οί δρόμονες ήσαν έν δλορ 102. Αντί λοιπόν 
ριβ' άνάγνωθι ρβ'. 

Όμιλών δ Πορφυρογέννητος περί τής επί Κωνσταντίνου καί Ρωμανού 
εκστρατείας κατά τής Κρήτης, λέγει δτι τό θέμα Χαρπεζικίου έρρογεΰθη λί- 
τρας κδ' νς*' (666,22) : καί έν συνεχεία έκδίδεται έν τφκειμένορ «ζητεί εις τούς 
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άρχοντας λεπτόμερέστερον του περάσαντος λαού εν τη νήσψ Κρήτη άπο του 
θέματος των Θρακησίιον». Το χωρίον τούτο, άναφερόμενον εις τα ανωτέρω 

σχετικά σελ. 663,1 έξ. είναι σχολιον και δέον να εςοβελισθή. 

Όμοίως τό εν σελίδι 668,5 χωρίον «ζητεί εις τούς άρχοντας τού τετρα¬ 

δίου λεπτόμερέστερον την ρόγαν των γ' πλοϊμοθεμάτων» ώς άναφερόμενον 

εις τά έν σελίδι 662,11 έξ. καί σχόλιον ον, εξοβελιστέον. 

Κατά τον εορτασμόν της εικοστής πέμπτης Μαρτίου λέγει ό Φιλόθεος έν 
τφ κλητορολογίω του (762,10) δτι «εισέρχονται οί βασιλείς έν τω παλατίφ 
μετά τής παραδόξου πάσης συγκλήτου λαμπροφορούντες». Γράφε περιδόξου. 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ 

ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Κατά τό επίσημον κατά τά Χριστούγεννα γεύμα, την έκτην ημέραν, 

επρεπεν ό άρτικλίνης «εισάγειν αυτούς (τούς προσκεκλημένους) έν τή άνα- 

κλήσει (γρ. άνακλίσει) ούτως. Τον μέν πατριάρχην σύν τφ βασιλεΐ άμα του 
στίχου» (747,20)—άμα τή εκφωνήσει τοϋ κατάστιχου. "Οτι στίχος ενταύθα 
εννοείται τό σημερινόν κατάστιχον φαίνεται και άλλοθεν. Εν άκτφ π.χ. 

άποχής άκινήτιον φέρεται- «νέμομένων μέχρι τού νύν τα εν τφ στιχφ (κατα- 

στίχφ) τφδε αναγραφόμενα γενικά ήμών ακίνητα»1. Λέγουσι δέ καί νυν έτι 
οί Πόντιοι περί ανθρώπου μή έχοντος αξίαν δτι «’ς σό τεφτέρ5 (κατάστιχον) 

γραμμένος 'κί έν». 
Έν τω κλητορολογίφ τού Φιλοθέου (750,23) λέγεται δτι την όγδόην 

ημέραν των ιθ' άκκουβίτων πρέπει ό άρτικλίνης νά είσάγη τούς προσκεκλη¬ 

μένους άρχοντας «ού καθώς τούς λοιπούς άπαντας έν ταις προλεχθείσαις 
ήμέραις... άλλ’ ανΰις σύν τή έξοδο; τής βασιλικής άνακλήσεως (νρ. άνακλι- 

σεως) στιχίζειν αυτούς κατά τό ίδιον άξιοηια κύκλο; της τιμίας βασιλικής 

τραπέζης». 
Ό Κ. μεταφράζει ρτοΗηιΐδ αίαιιο άοηιηιί αοοιιθυεπιηί:. ’Αν αντί τού 

αύθις, άναγνώσωμεν ευϋνς, τότε δλον τό χωρίον ερμηνεύεται ώς έξης. Άλλ’ 

ευθύς μετά την έξοδον των βασιλέων απερχομένου, ίνα καθίσωσιν εις την 
τράπεζαν, νά τούς το ποθετή ση πέριξ τής βασιλικής τραπέζης, άναλόγως τού 

αξιώματος έκαστου. 
Καλόν είναι δ αναγνώστης τής βασιλείου τάξεως νά έπιστήση την προσ- 

1 Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ., 6,618. Έν 525,11 άναφέρεται «τό τοΰ κλητορίου 

τομάριον». 
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οχήν του επί την σημασίαν τού έν αυτή ρήματος άμφιέννυμι. Ούτως άνα- 

φέρεται περίκλεισις (ταινία δήλα δή περί την φαν) χρυσή από μαργαριτών 
ήμφιεσμένη (634,15) καί ζωνάρια έκ λίθων καί μαργάρων ήμφιεσμένα 
(582,10) καί πάλιν ποτήριον χρυσοΰν έκ λίθαιν τιμίοον καί μαργάρων ήμφι- 

εσμένον (631,9) ήτοι εφ3 ών έχουσι προσραφή ή είναι έμπεπασμένοι πολύ¬ 

τιμοι λίθοι καί μαργαριτάρια. 

"Οταν δ βασιλεύς, μέλλων νά έκστρατεύση, έπείθετο δτι ή στρατεία θά 
ήτο ένδοξος, διέτασσε «πρώτον μέν άμφιάσαι καί άσφαλίσασθαι τά κάστρα» 

(447,13). Παρανοών ενταύθα δ ΚείδΕετήν σημασίαν τού ρήματός, μεταφράζει 
αΐ εαδίχα ίίτπιίδ πιοεπίΡαδ απιίείΓεηΙ:, έν ο> τό άμφιάσαι άπλούστατα ση¬ 

μαίνει έφοδιάσαι, σιταρχήσαι. 
Τστέον δτι ό μάγιστρος ή πατρίκιος ή στρατηγός είτε εις ταξίδιόν ή 

βασιλικήν δουλείαν είτε καί εις την ιδίαν αυτού υπάρχων έν τφ άποσυνοψί- 

ζεσΰαι τούς δέσποτας, ούκ εισέρχεται μετά σαγίου, άλλ3 από σκαραμαγγίου 
καί μόνου» (522,17). 

Ό Κ. μεταφράζει ςα^ιιόο τεάιιχ Ιαείιΐδ Βοιηίποδ πίΓδίΐδ δαίηίαί; 

(522,17). Τό υπάρχων ενταύθα σημαίνει απερχόμενος καί ο άποσυνοψίζεσθαι, 
αποχαιρετάν. 

Ό τον Μαρκιανόν διαδεχθείς Λέων, κατά την άναγόρευσίν του, αποτει¬ 

νόμενος προς τούς έν τφ κάμπφ συνελθόντας συγκλητικούς, αξιωματικούς τής 
φρουράς καί στρατιώτας, άνεφώνησεν’ «'Υπέρ έντεύξεως τής αγίας καί ευτυ¬ 

χούς βασιλείας μου άνά ε' νομισμάτοον καί λίτραν αργύρου κατά ' βούκολον 
δώσιο» (412,12). 

Ό Κ. μεταφράζει ρτο εο φιιοά δ&πείιιπι εΐ ίεΐίχ ίπιρεπαπι ϊηεαιιι 
αάίί. Θά προετίμοον τό έντεύξεως νά ήρμηνεΰετο διά τού εορτής. Πβ. 425,5 

«υπέρ τής εορτής τής ευτυχούς ημών βασιλείας άνά πέντε νομισμάτων καί 
λίτραν αργύρου ύμΐν κατά βούκολον δώσιο» καί πάλιν (430,15) «υπέρ τής 

εορτής τής ήμετέρας ευτυχούς βασιλείας άνά ε' νομισμάτων καί λίτραν αργύρου 
ύμίν κατά χάσμα δωρήσομαι». 

Έν 503,17 καί 504,1 γίνεται λόγος διά τούς κατά τού Θεοφίλου από 
Κιλικίας στρατοπεδεύσαντας Σαρακηνούς». Τό στρατοπεδεύσαντας ενταύθα, 

υπέρ ούχί όρθώς δ ΚείδΕε μεταφράζει διά τού οοίνοταπί:, σημαίνει άπλού¬ 

στατα έκστρατεύσαντας. 

"Οταν επρόκειτο δ πρεσβευτής των Περσών νά ίδη τον ήμέτερον βα¬ 

σιλέα, προηγουμένως δ μάγιστρος τον ήρώτα, άν έφερε δώρα διά τον άνακτα 

καί προσθέτει δ συγγραφεύς' «καί χρή αυτόν ιδειν πάντα πριν είσέλθιοσι καί 
λαβειν γνώσιν αυτών» (404,10). 

Τά κομισθέντα δώρα δέχονται οί σιλεντιάριοι καί κίνδυνον εχονσιν κατα- 

γαγείν αυτά κατά τήν γνώοιν τού μαγίστρου εις την βεστοσάκραν καί παρα- 

δούναι» (407,8). 
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Αλλαχού, όταν ό βασιλεύς έπεσκέπτετο τά δρρεΐα, 6 κόμης των δρρείων 
τον υποδέχεται «και έπιδίδωσιν αύτφ την γνώοιν τού άποκειμένου 

σίτου» (701,2). 
Εις τά δύο πρώτα χωρία τό γνώσιν ό Κ. μεταφράζει διά τού εο^ηίΐίοηεηι 

και μόνον έν τφ τρίτο) δρθώς ηοΐϊΐίαπι. Γνώσις όντως ενταύθα κειται αντί 

τού σημείωσις. 
Τό προσημειωθέν οί σιλεντάριοι κίνδυνον έχουσιν καταγαγεΐν εις την 

βεστοσάκραν δ Κ. ερμηνεύει εαΐΑΠίφΛε εΐ οίίίείιπη ίΠηά ΙΐΒβεηΙ;. Ούχί 

ούτω. Κίνδυνον ένταύθα=ευθύνην. 

Κατά την προαγοογήν κουβικουλαρίου δ πρώτος πραιπόσιτος τον συμβου¬ 

λεύει «μη δήσαι χειρα εις έτερον βαρβατον ά'νευ τού βασιλεοος» (625,22). 

Ό Κ.., παρανοών τό χωρίον, μεταφράζει ηε Γπαηυδ νίοΐεηί&δ ίιηηιΐΐίαΐ 

ίπ αΙίιιΩι 1)3.Γ6οί:ιΐΓη ίπδείο ίπιρεΓαΙοτε. 

Ή δρθη ερμηνεία είναι ή έξής’ συμπλέκων τάς χεΐρας, εις δήλωσιν 
ΰπακοης, νά μή ύπακούη εις τάς διαταγάς άλλου βαρβάτου, πλήν τού βασι- 

λέως. Καί σήμερον δένω τά χέρια μου λέγομεν αντί τού συμπλέκω τάς χεΐρας. 

Έν ταΐς σελίσι 651,19,21- 652,1- 654,15,17 γίνεται λόγος περί τού 
στρατού καί τών διπλών. 'Ως διπλοί νοητέοι ενταύθα οί άναπληροηικοί. 

Κατά την υποδοχήν τού Πέρσου πρεσβευτού δ βασιλεύς, άφ3 ού ούτος 
τού έγχειρίση τά γράμματα τού αύθέντου του, τον έρωτα πώς ούτος έχει 
«καί δσα θέλει ένδιάϋεχα ρήματα λέγει προς τον πρεσβευτήν» (406,15). 

Τό ενδιάθετα ενταύθα σημαίνει προφορικά καί όχι, ως μεταφράζει δ Κ., 

εΐιιεο οπίπιο δΐιο δβοαηι νοίνίΐ οί α§ί1α1. 

Ό Φιλόθεος λέγει οτι πρόκειται νά όμιλήση περί τών διαφόρων άξιω- 

τούχων τών καλούμενων εις τάς επισήμους τελετάς καί τών φορεμάτων αυτών, 
καί εξακολουθεί" «άρξομαι δ’ έντενϋεν καί ή τής θείας χάριτος τφκόσμφ 
έπεφάνη αρχή» (741,2), ήτοι από τής ημέρας τών Χριστουγέννων. Τό εντεύ¬ 

θεν ένταύθα=οθεν. 
Κατά τήν υποδοχήν τού Πέρσου πρεσβευτού, περί ής ανωτέρω δ λόγος, 

κάθήται δ βασιλεύς εις τό μέγα κονσιστώριον καί εισέρχονται είτα οί άρχον¬ 

τες «έν τοοονχφ δέ δει τον άδμισσιονάλιον άγαγεΐν τον πρέσβυν καί παρα- 

στήσαι αυτόν εις τον τοίχον τόν άντις (=πρό) τού βήλου τού μεγάλου θερι¬ 

νού κονσιστωρίου» (405,4 έξ.). Τό έν τοσούτο; ένταύθα έρμηνευτέον έν τφ 

μεταξύ. 
Σημειωτέα καί ή χρήσις τού έν τούτω αντί τού διά τούτο, τούτου ένεκα. 

«Χρή δέ είδέναι οτι ταύτη τη ήμέρρ (τη γ' τής Διακαινησίμου) απέρχεται δ 
πατριάρχης έν Βλαχέρναις μετά λιτής, καί έν τούτο; ούχ εύρίσκεται εις τήν 

προέλευσιν (89,19). 

Τού λόγου όντος περί τής υποδοχής τών έκ Ταρσού πρέσβεοον καί τού 
στολισμού τού Χρυσοτρικλίνου, προστίθεται- «ίστέον οτι ανάγλυφα μινσούρια 
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καί σκουτέλλια έν τώ μεγάλφ κοσμήτη ακμήν έκρέμαντο» (586,13). Έρμη¬ 

νευτέον τό ακμήν έν τώ χωρίφ τούτο; δια τού εφεξής, κατα σειράν. 

Σημείωσον καί τήν παρά Φιλοθέο; (722,11) χρήσιν τού μεν αντί τού 
δ'μως. Ό Φιλόθεος δήλα δή, όμιλών περί τής αξίας τών πραιποσίτων, 

προσθέτει «ής βραβεϊον πλάκες πατρικιότητος, άνευ μέν κωδικέλλων». 

Κατά τήν περιγραφήν τής τελετής επί προαγωγή πατρικίου συγκλητικού, 

λέγεται οτι δ πατριάρχης απέρχεται έν τφ άντιμισίφ ένθα μεταδίδει» (241,9). 

'Η μετάφρασις ενταύθα αά αηΐΐηιεηδπιπι ίη ραο άοηα Γεροδίιεπιηΐ δεν 
τυγχάνει τού ορθού. Τό ένθα μεταδίδει σημαίνει, δπου παρέχει τήν αγίαν 
μετάδοσιν, δπως λέγομεν σήμερον, ήτοι τήν αγίαν κοινωνίαν, ως δεικνύει 
άλλως καί ή συνέχεια «καί εισέρχονται οί πατρίκιοι καί κοινωνούσιν3. 

Κατά τήν περιγραφήν ιπποδρομικών άγοίινων άναφέρεται ο συμπερέστης 
(359,10" 363,7). "Οτι συμπερέστης είναι δ νικητής, δ οΐιαιηρίοπ, δπως λέγει 
ό νο£ΐ, ή, ώς γράφει ή Βοηηειΐδίδ, ο,ιιΐ ρπηιιΐδ οίΐϊ^ΐΐ; ηιείππι, ούδεμία 
υπάρχει αμφιβολία. Ένταύθα ζητείται πόθεν ή λέξις. Νομίζω οτι δεν σφάλ¬ 

λομαι διισχυριζόμενος οτι συμπερέστης είναι εκείνος, δστις δΐιρετ (αΐίοδ) εδί, 

ήτοι υπερτερεί τών άλλοιν, δ πρώτος δηλαδή έλθών 2. · « 

Έν 359,1 γίνεται λόγος διά άκτα, ήτοι τάς επιφωνήσεις τού λαού 
κάμνοντος τού μαππαρίου εις τό πεζόν». Ό εκδότης μεταφράζει άιαιη ιπαρ- 

ροτίαδ ίη ρεθεδίτί ριι^ηο ΙαόοΓαί, ό δέ νο§ί: ΙοΓδ^αε 1ε ηιαρροτίοδ 

εΐ&ηδ Ιεδ εοιίΓδεδ ρεάεδίΓ&δ. - 

Ή απολύτως ακριβής μετάφρασις θά ?ιτο, δταν δ μαππάριος δίδει τό 
σημεΐον τής ένάρξεως τού πεζοδρομίου. 

Τό 69ον κεφάλαιον τής έκδόσειυς Βόννης επιγράφεται δσα δει παρα- 

φυλάττειν ιππικού άγομένου τού καταλόγου (310,10). Τό τού καταλόγου 
τούτο άπέφυγε νά έρμηνεύση δ πρώτος έκδοτης, δ δέ \;0£ϊ έν τή έκδόσει 
του όρθώς δείοη 1ε οαΐεπάΐετ έΐαβίί, έν ο; έν παλαιοτέρςι μελέτη του, ούχί 
δρθώς, ύπολαβών οτι τό τού καταλόγου δύναται νά σημαίνη ούχί τό καθιο- 

ρισμένον, αλλά τό έκτος τής συνήθειας, κατά διαταγήν τού βασιλέως®. 'Ιππι- 

κόν τού καταλόγου είναι τό άγόμενον, καθ’ ήν ημέραν δρίζεται ή σειρά αυτού 
ή έν τφ καταλόγφ τών ιπποδρομικών άγώνο^ν καταγεγραμμένη 4. 

«Περί ίππου άσθενήσαντος κατά τήν νύκτα τήν προ τής τε?.έσεως τού 
ιππικού, λέγεται οτι εξετάζεται έπιμελώς «εΐ έστιν έν αλήθεια άβλητος» 

1 Τό κοινωνία αντί του αγία μετάδοσις, κεΐται καί έν τφ ήμετέρω κειμένιο 

(17,24). 

3 Διά τήν έν τω δΐιρεΓεδί: άνάπ.ΐυξιν έρρινου ώμίλησα ανωτέρω. 

3 Α. νο£ί, Ι/Πίρροάτοπιε Οοπδίαπίΐπορίθ, Βυζάντιον, 10,479. 

4 Βλ. καί δσα παοετήρησα κρίνων τόν Β' τόμον τής έκδόσεως λ/ο^ί: (Έπετ. 

Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 17,309). 
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(333,15). Ό Ιν6ΐο1ι μεταφράζει δί οετίο ρτοάαοί ηοη ροΐεδΐ, ό δέ νο§4 
55Π 05ί ν&ήϋώίβιηέηΐ ίηοαρεώΐξ <3β οαπτ. 'Η δρθή ερμηνεία θά ήτο «εάν 
πράγματι δεν δΰναται νά βληθή υπό ζυγόν». 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 

Κατά την εκστρατείαν τοΰ βασιλείας, μεταξύ άλλων τροφίμων, παραλαμ- 

βάνεται λαρδίν καί άπόκτιν (464,1). Τό άπόκτιν τούτο ό Ρ. μεταφράζει 
ίΐίΐίρ&ιτι, ήτοι λίπος. Δεν πρόκειται περί τούτου ενταύθα. Τό άπόκτιν, λεγό¬ 

μενον και σήμερον εν Κρήτη άπό^τι, σημαίνει παστόν κρέας, ορθώς δέ συν- 

έδεσεν ό Χατζιδάκις την λ. προς τό οπτός, άποπτος, άπόπτιν, άπόφτιν, άπόχτιν 
. Κατά την εκστρατείαν ομοίως τού βασιλέως παραλαμβάνονται καί άσκο' 

δανλαι (467,1) Την λ. μεταφράζει ό Ρ. ιιΐΓβδ νατίί. 
Περί τούτων δυνάμεθα νά εΐπωμεν ακριβέστερα. Ή άσκοδαύλα (ασκός- 

αυλός) νυν έν Κρήτη άοκονταύλα και εν Λεύκαις τής Πάρου σκονντανλος 
και παρά τοις Έλλησι τής κάτω Ιταλίας ασκός1 2, είναι ασκός μετά ξύλινης 
ή μετάλλινης στεφάνης χρησιμοποιούμενος προς άντλησιν ύδατος. 

Περ'ι έξοπλίσεως δρόμονος δντος τού λόγου, ό συγγραφεύς αναφέρει 
άξινορύγια και βαρέας (670,16). Παρανοών την λ. βαρέα ό Ρ. μεταφράζει 
6απΙία 5611 οαάοδ. Βαρέα είναι ή μεγάλη βαρεία σφύρα ή καί νυν βαρεά 

λεγομένη. *Ως δέ σήμερον εχομεν μεγάλην και μικράν βαρεάν, ούτω και παρά 

Πορφυρογεννήτφ άναφέρονται βαρέαι μεγάλαι και μικρότεραι (673,2). 

Έν 466,19 άναφέρονται βεδούρια άργυρά εις νερόν. Την σλαυϊκήν λέξτν 
βεδούρια άγνοών ό ΡείδΡο, άφίνει άμετάφραστον (6βάαπ&). Βεδούρια, ως 
και ή σημερινή χρήσις τής λέξεοις δεικνύει, είναι δοχεία προς έναπόθεσιν 
κατά τον μεσαίωνα και ύδατος νυν δέ γάλακτος ή ξινογάλου. 

Έν τή αυτή σελίδ'ι άναφέρονται κα'ι κουκούμια τριμετριαΐα και πυρο- 

μάγια (466,5,6). Τά κουκούμια τά όποια εσφαλμένους ό Ρ. μεταφράζει διά 
τοΰ ΙεΓεΙεδ, έκ τοΰ λατινικοΰ οαοιπιιαδ, έξ οΰ τό υποκοριστικόν κουκου- 

μάοιον και τό σημερινόν κουμάρι, είναι δοχεία προς έναπόθεσιν ύδατος 
ψυχρού, άλ,λά και θερμού προς πλύσιν λ.χ. των χειρών μετά τό γεύμα καί τό 
δειπνον. Τό δοχεΐον τούτο καί σήμερον έν Πόντιο λέγεται κουκούμιν, κου- 

κούμι έν Λέσβφ, Τουρκιστί δέ γιουγιούμ3. 

1 Γ. Χατζιδάκι, Νεοελληνικά έν Αθήνας τόμ. 22,207,208. 

2 Κοίιΐίδ, Είγιηοΐοδϊδοΐιεδ ^όΐ'ίεΗιυοΙι άσε ϋπΙεπί&ΗεηίδαΙΐθη ΟΓ&ζΐίϊίΙ:, 

έν.λ·- ασκός. 
3 Διά τό κουκούμιον βλ. Ο. ΜοτανοδίΡ, κουκούμιον εΐη αΐίύιιΐ^απδοΐιβδ 
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Τά κουκούμια, περί εκστρατείας προκειμένου, ϊνα χωρώσι μεγαλυτέραν 
ποσότητα ύδατος, ήσαν καί τριμετριαΐα, χωρητικότητος δήλα δή τριών 
μέτρων 1. 

Παρά τά κουκούμια τριμετριαΐα άς ερμηνευθώσι καί τά ζυγοφλάσκια 
τριμετριαΐα (463,16). Τό τού κειμένου ζυγοφλάσκια τριμετριαΐα ζυγός η' 
μεταφράζει ό Ρ. οοίο ραπα 1&§;6ηαπιηι. Τά ζυγοφλάσκια δεν είναι λάγηνοι, 
αλλά φλασκία μετάλλινα, γανωτά μάλιστα. Έν 676,8 άναφέρονται φλασκία 
γανωτά κατά τά ζεύγη συνδεδεμένα (ζυγάς) εντός των οποίων έτίθετο οίνος. 

Καί ή μετάφρασις δέ υπό τού σοφού άνδρός τής λ. πυρομάχια λόγφ τού 
λουτρού είναι ατυχής. Ό Ρ. δήλα δή νομίζει δτι ή λ. σημαίνει πύραυνα 
μετά των λαβών προς έναπόθεσιν ανθράκων ή νδδ ΐ§;ιιί Ιεηοπάο, §·6Γεηάο, 
ΙταηδίοΓοηάο. Πόρρω τού ορθού βάλλουσι ταύτα. Πυρομάχια ή πυρομάγοι 
ώς καί νύν2, λέγονται οί δύο προχείρως παραλλήλως ίστάμενοι λίθοι, όί προς 
τό πύρ μαχόμενοι, έφ5 ών στηρίζεται ή χύτρα ή ό λέβης. 

Κατά την υποδοχήν των έκ Ταρσού πρέσβεων άναφέρονται εκ τών ή με- 

τερών άρχόντων «οί φορούντες τούς βόφους καί τούς πολυγύρους άετούς» 
(578.3). ■* 

Έν τή έρμηνείφ τών λέξεων βόφοι καί πολύγυροι άετοί πάλιν δεν στο¬ 

χάζεται τού ορθού ό Ρ. Βόφοι δεν είναι οί δίο άίοΐί Ρονβδ ή νεδίοδ οαπι 
ίηίεχίίδ βοιπη νεί ΡιιΡαΙοπιιη ΐηΐ3.§ίπί6αδ3. Οί φορούντες τούς βόφους 
είναι οί έχοντες σκαραμάγγια έφ3 ών ήσαν ένυφασμένα τά πτηνά τά υπό τών 
Βυζαντινών καλούμενα βόφοι ή βούφοι, Λατινιστί ΒιιΒί ιη&χϊπιί, νΰν δέ 
μπούφοι4. Πολύγυροι δέ άετοί πάλιν είναι οί επί τών σκαραμαγγίων ένυφα- 

σμένοι άετοί περί τούς οποίους ύπήρχον πολλοί κύκλοι καί ούχί, ώς θέλει ό 
Ρ. οί άετοί οί ιηαΐίίδ §·γπδ νεί οαηαΙΐΡαδ Γα§·3.1ί *. 

Περί έξοπλίσεως πλοίων ομίλων ό Πορφυρογέννητος, αναφέρει «σίδηρα 

\¥θΓί ? (ΚοΓΟδΐ ςδοιιια-ΑΓοΙιίνιΐΐη, τόμ. 1922) καί Φ. Κούκο υ λ έ, Γεύματα, δείπνα 
καί συμπόσια τών Βυζαντινών εν ’Επετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 10,121 καί τάς αύτόθι 
παραπομπάς, ώς καί Α. Κόρα η, Άτακτα, 4,249. 

1 Τό μέτρον ήτο δοχεΐον υγρών, οΰτινος ή χωρητικύτης ύπελογίσθη εις εκατόν 
πεντήκοντα λίτρας. ΤαίεΙ-ΤΙιοιη&δ, υι-Ριιηάση ζιιγ ΜΙογοπ Ηθ,ηάοΐδ «ηά 
δίπΕΐδβΌδοΙιίοΙιΙβ νεηεάΐ^, 107. Τό μέτρον, δοχεΐον υγρών, καί δή οίνου όν, έχει 
σήμερον χωρητικότητα από 8 μέχρι 50 οκάδων, κατά τόπους. 

2 Έν Ήπείρφ οί πυρομάχοι λέγονται κακκαβομάχια. 

3 Έκ τών ένυφασμένων πτηνών εχομεν καί φορέματα ταώνια καί ταγηνάρια 
(παρά τό άταγήν). 

1 'Ορθώς ό ]. ΕΒετδοΚ, Κεδ &ι·ίδ δοιτιρίππίτεδ άε Βγζ&ηοε, .72 μεταφρά¬ 
ζει τό βόφοι διά τοΰ Ιηδοιιχ. 

3 Βλ. τό Ελληνικόν γλωσσάριον τοΰ 13ιι 03η§€ έν λ. μπούφος. Νΰν τό πτη- 

νόν καλείται βονβος έν Κύπρφ καί βοϋγος έν Καππαδοκία. 
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βολιστικά ρκ' και σιδηροβόλα ρκ'» (672,9). Τό σιδηρά βολιστικά 6 Κ. μετα¬ 

φράζει διά τού Βειίίδίεε ίειτβίε, το δέ σιδηροβόλια (673,6) διά του δρΐοιιία. 

Σίδηρον εις την ναυτικήν Βυζαντινήν γλώσσαν έλέγετο τεμάχιον σιδήρου 
οπήν κατά τό μέσον έχον, δι’ ου διήρχετο σχοινίον. Τό σίδηρον τούτο βαλ¬ 

λόμενο ν εις τήν θάλασσαν (σίδηρον βολιστικόν) έχρησίμευεν ώς άγκυρα. Πβ· 

τά του "Αρέθα εις Λουκιανού Λεξιφ. 15 έκτορας και ΐσχάδας και ναυσιπέδας, 

τά σιδηροβόλια*. 

Καί σήμερον δέ σι(δ)εροβόλι έν Καρπάθιο καί έν Σΰμη σι(δ)ερο(β)ονλι 

λέγεται ή άγκυρα. 
Σίδηροβόλια άφ’ ετέρου ή σιδηροβόλα η σχοινιά σιδηροβόλα, καί ουχί 

σιδηρόβολα, ως παραδίδεται (677,8) άντιδιαστελλόμενα προς τά βολιστικά 
σιδηρά, εκαλούντο τά σχοινιά τά διά τής οπής του σιδήρου διαπερώμενα. 

Καί νυν δέ έν Βιθυνία καί Σιοζοπόλει τό σχοινίον τής άγκυρας λέγεται 

σίδερο βόλι. 

Όμοίως προς χρήσιν των πλοίιον έν τω ήμετέρφ κειμένφ άναφέρεται 
γυλαρικόν καρφίον (672,13)· Το γυλαρικον καρψιον ο Η. μεταφράζει οίπνπηι 
§η1μΙηπι 5εα §τγο νεί ίοΓ&ιηίηε ίιιηίΒιΐδ ΐΓ^ίοίοηάίδ ίηδίπιοΐιηπ (πβ. 

τόμ. 2,795). 
Λαμβανομένου ύπ3 οψιν δτι νυν έν άγίω Γεωργίφ Πηλίου γύρος λέγεται 

ό δακτύλιος, διά τό κυκλικόν2, δτι (γ)υλάριον λέγουσιν οί Κύπριοι του 
κοσκίνου τήν στεφάνην, έν Άπυράνθφ δέ τής Νάξου πάσαν κυκλικήν έκτασιν, 

γνράλι έν Σελίνφ τής Κρήτης τό ή μ ικυκλικόν δέρμα τό κατά τό έμπροσθεν 
μέρος του υποδήματος τιθέμενον, γυριλλιν δ5 έν Κυπρφ παν μικρόν κυκλικόν 
άντικείμενον, γυλαρικόν καρφίον πρεπει να είναι το εχον κατά το ακρον 

καμφθή κατά γυρον3. 

Θά έγίνετο δ3 ό γύρος οΰτος μετά τήν ήλωσιν καί κατά τό οξύ άκρον, 
επί τω σκοπφ, ινα μετά δυσκολίας γίνεται ή έξήλωσις. Τήν τοιαΰτην εργα¬ 

σίαν οί σημερινοί ναυτικοί έκφράζουσι διά τής φράσεως «γυρίζω καρφί». 

'Υπό του Πορφυρογεννήτου άναφέρονται ψαλλόμενα τριλέξια (61,3* 

280,18). Τον τριλέξιον δ μέν Κ. (τόμ. 2,152) ήκασεν δτι είναι (|σμα τρις 
επαναλαμβανόμενον ή συγχρόνως υπό τριών ψαλτών ψαλλόμενον ή προσ- 

φώνησις συνισταμένη έκ τριών λέξεων, ών έκαστη παρενεβάλλετο εις έκαστον 
άκτολόγημα (τόμ. 2,296). Καί ταύτα μέν ή Βοηποπείδ, δ δέ Υο%\. (τόμ. 2 

1 Σ. Κουγέα, Αί έν τοϊς σχολίοις τοΰ Άρέθα λαογραφικαΐ ειδήσεις, Λαο- 

γραφ., 4,259. 
* Εις τά σχόλια τοΰ Πλούτου του Άριστοφάνους, στίχ. 1038 άναγινώσκομεν' 

δακτύλιος ό γΰρος. 
8 ΓύρκφχΓτοϋ καρφιού λέγομεν σήμερον τήν κύρτωσιν τοΰ^ήλου. 
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τών σχολίων σελ. 101) υποθέτει δτι τριλέξια είναι άσματα έκ τριών στροφών 

άποτελοΰμενα· 
Τριλέξια είναι, άπλούστατα, ςίσματα, ών έκαστος στίχος άποτελεΐται έκ 

τριών λέξεων π.χ. . 

από ρυπαρών χειλέων 
από βδελυράς καρδίας 
από ακαθάρτου γλώσσης 

καί ψυχής ρερυπιομένης 1 

ή ή παρθένος σήμερον 
τον υπερούσιον τίκτει 

ή σταυρόν χαράξας Μωϋσής 
τήν Έρυθράν διέτεμε 
τφ "Ισραήλ πεζεύσαντι 

ή τά παρά Πορφυρογεννήτφ έν τή εκθέσει τής βασ. τάξεως (199,4,8) 

- ? πνεύμα το πανάγιον 
τον γάμον έπευλόγησον 

Κατά τά άκτα έπί τή εορτή τής δευτέρας τής Διακαινησίμου οί κράκται 
άνεφώνουν. «Ές δ άναστάς Θεός ημών τούς δέσποτας φύλαττε», δ δέ λαός «οί 
ές δ άναστάς Θεός ημών τούς δέσποτας φύλαττε» (47,17,18* 48,21).Έπί ΐσης 
κατά τό στεφάνωμα τού βασιλέως, καί δταν δ στεφανωθείς επορευετο εις τήν 
κόγχην τού παστού, ϊνα απόθεση τά στέμματα καί τά στεφάνια, οί κρακται 
έπεφώνουν. Ές πνεύμα τό πανάγιον τον γάμον έπευλόγησον καί δ λαός τρίς, 

ές πνεύμα τό πανάγιον (199,4,8,10). 

Κατά τό καλημέριν τού* δημάρχου οί έπευχόμενοι άνεφώνουν ές, ά, οί, 
ές (377,15) καί τέλος, τής φακλαρέας τελούμενης ή απλώς ές ή ά' ές (351,4) 

άνθ’ ού τελευταίου, δχι όρθώς, δ τε Ι,θίοΐι καί δ νο^Ι, παρά τό τού κώδι- 

κος άές, άές, έκδίδουσιν ιούς, αεί, αεί. 

'Η εικασία τού νο§12 δτι τό ές τούτο είναι σύντμησις τού έσαεί ή 
εΐσαεί δεν είναι ορθή, πόρρω δέ τοΰ ορθού βάλλει τό δτι τήν αυτήν σημα¬ 

σίαν έχει καί τό αλλαχού φερόμενον είσε, δπερ, είσαι γραπτέον, σημαίνει 

δ,τι καί τό άρχαίον ει π.χ. είσαι πατρίκιος. 

1 Έπιθι καί όσα σχετικά παρετήρησα κρίνων τον Β' τόμον τής έκδόσεως τοΰ 

νο0ΐ έν Έπετ. 'Εταιρ. Βυζ. Σπουδ., 17, σ. 310. 

8 Τόμ. 1 κειμένου, σ. 180 καί τόμ. 2,187, 
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Τό ες η εις 1 2 * άπλούστατα είναι επιφώνημα ενθουσιασμού χρησιμοποιού- 

μενον καί νυν ενιαχού, ως λ.χ. εν Ήπείρφ και Σωζοπόλει?. 

Κατά την έξόπλισιν ενός δρόμονος άναφέρονται σκαφίδια, καλδάρια, 

πτυάρια και καπούλια, καί δη τά τελευταία ταΰτα εις χιλιάδας β' (670,17 

671,14* 675,18). Ό Κ. τά καπούλια μεταφράζει διά του λεκάναι μετάλλινοι. 
'Η λ. παρά τώ Λατινικόν οαριιΐιΐδ, ήτοι κιβώτιον, δηλοΐ δοχεΐον κοιλον, άν 
κρίνη τις έκ του έξης χωρίου του Ψευδοδιοσκορίδου (5 κεφ. 30) ένθα καπού¬ 

λια είναι είδος άμίδος «καί ταΰτα εμβαλον εις καποΰλιον καί έπιχΰσας δξος 
κάθισον έν τφ καπουλίψ τούς κοιλιακούς». Έν τω ήμετέρφ χωρίο; εννοούνται 
κάδοι μεγάλοι ώς φαίνεται εκ των λεγομένων έν 675,18 ένθα άναφέρεται δτι 
έδόθησαν χρήματα «υπέρ αγοράς καπουλιών... πτυαρίοον καί ετέρων κάδων 

μικρότερων». 

Κατά την εκστρατείαν ό στρατός, χάριν των αναγκών του, παραλαμβάνει, 
πλήν άλλων, «άξυνορΰγια καί πλατυλίσκια καί πτυάρια στιβαρά διά τούς 
πότζους» (468,1). Τό διά τούς πότζους ό Κ. μεταφράζει αά ανοτΓΟπάαηι 
ο&οδΐαιη Ιοιταηι. Τό πότσος είναι αυτή αΰτη ή λέξις πότος μετά τσιτακισμού. 

Βλ. τά σημερινά κότσος=άρρην πέρδιξ, παρά τό άρχαιον κόττος = άλέκτο3ρ, 

πλατσομΰτης, αντί πλατομύτης, γαλατσώνω=άσβεστώνω, αντί γαλατώναηκαί 
άρμάλατσον, αντί άρμάλατον. Πότος λοιπόν σημαίνει ποτισμός ά>ς δεικνύει 
τό τε Λήμνιον ποντός, τό τον ποτισμόν δηλούν καί τό Ηπειρωτικόν πουτός 
τό έμφαινον τον τόπον ένθα ποτίζονται τά πρόβατα. 

Τό λισγάριον, άρχαιον λίσγος, είναι είδος πτύου μετά αΐχμηράς άκρας 
χρησιμοποιούμενου διά βαθείας σκαφάς. Αυτό λοιπόν έχρησιμοποιεΐτο, ΐνα 
ανοίγονται βαθεϊς λάκκοι προς ποτισμόν των υποζυγίων. 

Μεταξύ των έρραμμένων φορεμάτων των άποστελλομένων υπό τού βασι- 

λέως ως διδρων προς εθνικούς, άλλα καί αλλαχού, άναφέρονται καί θάλασσαι 
(470,6· 471,5· 578,4). 

Τάς θαλάσσας τάς όποιας καί άλλα Βυζαντινά κείμενα άναφέρουσιν ώς 
π.χ. τό έπαρχικόν βιβλίον Λέοντος τού Σοφού, Θεόδωρος ό Πρόδρομος καί 
οι συνεχίζοντες τον Θεοφάνη, αποδίδει ό Κ.. διά τού ίΤιαΙαδδαδ 56ΐι Π13Π3 

προσθέτων εντός αγκυλών [νοείίδ &6ηιΐ5 ίί& άίςΐιιηι] παρατηρών έν τφ ύπο- 

μνήματι (τόμ. 2,552) πθ^ιιο άο Ιιασ νβδίβ ηιιιΐίαιη ρταοΐβτ οοηίοοίμταδ 
αάίοΓΓΘ ναΐοο. Περί τής θαλάσσης ειπον διά μακροτέρων τά ακριβή έν τή 
μελέτη μου περί Βυζαντινών τινων φορεμάτων8, δείξας δτι ήτο χλανίς διά 
θαλασσίας πορφύρας βεβαμμένη καί έν επίσημοις περιστάσεσι φορουμένη. 

Προκειμένου περί υποδοχής Πέρσου πρεσβευτού άναφέρονται κλιβάνια I] 

1 Βλ. τό Ελληνικόν γλωσσάριον τοΰ Οιχ Ο&η^θ έν λ. εις. 
2 Κ, Παπαϊωαννίδου, Λαογραφικά Σωζοπόλεως, Θρακικά, 19,27.9. 

8 Βλ. Έπετ. 'Εταιρ. Βυξ. Σπουδ., 4,89. έξ. 

«5» 

άρουλαι ή κλιβάνια καί χύτραι (401,14' 402,1). Τά κλιβάνια σχετίζουν ό Κ. 

προς τούς κλιβάνους μεταφράζει διά τοΰ £ιιτηί. Κλιβάνιον κατά τούς Βυζαντι¬ 

νούς χρόνους έλέγετο είδος τι φορητού ήμισφαιρικού οργάνου μετάλλινου ή 

πηλίνου επιτιθεμένου θερμανθείσης πλακός έφ’ ής έτοποθετεΐτο τό προς 
έψησιν φαγητόν. Τό σχήμα τούτο έδημοσίευσα μάλιστα έν τφ ΙΒ' τόμφ τής 
Έπετηρίδος τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών (σελ. 133) ένθα διά λεπτο¬ 

μέρειας παραπέμπω τον άναγνώστην. 

Μεταξύ τών υποζυγίων τών παρακολουθούντων τούς εκστρατεύοντας 
μνημονεύονται καί σαγμάρια χωλευόμενα καί κονδριζόμενα (448,14). Τα 
κονδριζόμενα ό Κ. μεταφράζει διά τού Ιαβοπ ίηερί3δ συνδέων άνεπιτυχώς 

έν τφ ύπομνήματί του (τόμ. 2,484) τό ρήμα προς τό σκονδυλίζω. 

Ή ακριβής ερμηνεία είναι ή έξης. Πολλάκις τά υποζύγια, ένεκα τής επί 
τής ράχεώς των τριβής τού σάγματος, πληγώνονται, αί 6έ μετά έσχαρών 
πληγαί καλούνται κόντραι, παρά τό χόνδρος1. 

Νυν τά τοιαύτα ζφα καλούμεν κοντριάρικα. Παρά τά χωλά λοιπόν νοητέα 

καί τά ούτω πληγιομένα υποζύγια. 

Έν τφ ήμετέριρ κειμένω άναφέρονται σαγμάρια έχοντα ενδύματα έν 
ταΐς στρατούραις κέντουκλα μετά σωκαρίων φορτωμάτων (460,2) καί πάλιν 
«στρατούραι καί σάγματα» (462,12). 

Τό χωρίον ώς εξής παραφράζει ό Κ. }ιιηΐ6Πΐ3 δΐιίδ 53§ηΐ3ΐί6ιΐ5 νοί 
δ3Γ0ΐηίδ 3ΐι1 Χύδαοοπδ εί ίη δϋταΐαπδ νε\ ί6Γ§Όπ6ιΐδ δαίδ ΙιαβσηΙϊα δίτα- 

£αΐ35 οοηΐοηεδ οηεπ6ιΐδ ορο Ιιιηίιιηι αάδίχίιΛίδ. 

Ενδύματα είναι ενταύθα αί κοινώς λεγόμεναι φόδραι, στρατούραι δέ τά 
σάγματα ώς καί νύν έν Κύπριο λέγονται. Καί εις τάς Κυκλάδας στρατοΰρα 
λέγεται χονδρόν μάλλινον κάλυμμα τής ράχειος τών υποζυγίων. Σωκάρια 
φορτωμάτων είναι τά σχοινιά τά διά τά φορτία χρησιμοποιούμενα. Ό λόγος 
λοιπόν περί υποζυγίων φερόντων στρατούρας, ήτοι σάγματα, έπενδεδυμένα μέ 
ύφασμα κεντίκλας (πίλον), έχόντων δέ καί τά διά τήν φόρτωσιν άναγκαιούντα 
σχοινιά. 

Έν 678,4 άναφέρονται ίμάτια κουκουλάρικα καί έν 678,8 τουβία κουκου¬ 

λάρικα. Ό Κ., παρασυσχετίσας τό κουκουλάρικα μέ τήν λατινικήν λέξιν 
οασαΐΐαδ, τήν σημερινήν κονκούλλαν. μετέφρασε νοδίοδ οιιπι οιιςιιΙΗδ, εύρε- 

θείς δμως εις δυσκολίαν κατά τον αυτόν τρόπον νά μεταφράση τήν λ. παρά 
τά τουβία, άτινα είναι καλύμματα τών κνημών, ήρκέσθη νά μεταφράσει τά 
τουβία κουκουλάρικα διά τού ΙίΧύαΙία οαοιιΙαποΕ. 

Ενταύθα ύπόκειται ή λ. κουκούλιον, ήτοι βομβύκιον τού μεταξοσκώ- 

ληκος. Τμάτια λοιπόν καί τουβία κουκουλάρικα είναι τά κατασκευάζομε να έκ 

1 Ίδ. Α. Κόρα η, "Ατακτα, 4,241,486. 
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νήματος μετάξης εξαγομένου εκ κουκουλίων. Τά τοιαύτα υφάσματα και φορέ¬ 

ματα σημείίοσον δτι και ημείς οί νεότεροι "Ελληνες καλοΰμεν κουκουλάρικα. 
Σημείωσον προς τουτοις δτι εν Σκύρφ μέν κουκουλάρικο λέγεται τό ύφασμα 
τό έχον στήμονα έκ μετάξης δευτέρας ποιότητος, ύφάδιον δέ έκ βάμβακος ή 
λιναριού ι, εν Μάνη δμως και Κύπρω τό μεταξωτόν απλώς. 

Συνήθεια ύπήρχεν, ϊνα από τής πρώτης ημέρας τής γεννήσεως βασιλικού 
παιδός διανέμεται εις την στοάν των ιθ' άκκουβίτοον καί εις τά τριόδια καί 
τάς λεωφόρους τής Κωνσταντινουπόλεως λοχόζεμα (619,6,13,16). 

Πραγματευόμενος αλλαχού περί των κατά την γέννησιν εθίμων των Βυ¬ 

ζαντινών, άπεσαφήνισα οτι λοχόζεμα ήτο τονωτικός ζωμός διδόμενος εις τας 
λεχωΐδας καί άποτελοΰμενος από έψητήν σεμίδαλιν, εις δν ζωμόν είχον 

έμβληθή καί διάφορα άλλα εΐδη 2. 

Μεταξύ των έρραμμένων φορεμάτοιν των άποστελλομένιον ώς δοιρων ύπο 
τού βασιλέως εις τούς εθ νικούς άναφέρονται καί άβδία πλατύλωρα καί μασου- 

ρωτά (470,7' 471,5). Τά άβδία μασουρωτά ό Κ. άπατόίμενος καί υπό τού 
Ό\ι Οαη§·ο, δστις έν τφ Έλληνικφ γλωσσαρίφ του μεταφράζει τό μασούρι 
διά τού 1α§εηα1&, μεταφράζει διά τού φορέματα ουπι ίπίεχίΐδ Ια^οπιιΐΐδ, 
εν δέ τφ πίνακι διά τού νοείεε ίπίοχίίδ ογΗηάΓθΓαηι ίί§ππ5. 

Μασουρωτό είναι ύφασμα ύφαινόμενον διά μασουριού (πηνίου) τιθέ¬ 

μενου εντός τής σαγίττας. Λέγεται δ3 οΰτω, διότι ύπάρχουσιν υφάσματα ύφαι- 

νόμενα άνευ μασουρίου διαπερωμένου τού ύφαδίου από τού ενός άκρου τού 
στήμονος μέχρι τού άλλου διά τής χειρός. Τό είδος τούτο τής ύφάνσεως καί 

σήμερον έτι έν Θρφκη καλείται μασουρωτόν. 

Κατά την εκστρατείαν τού βασιλέιος, καί διά την χρήσιν τής βασιλικής 
τραπέζης, παραλαμβάνεται, πλήν άλλων τροφίμων, καί «βερτζίτικον καί 

νεύρον» (464,1). 

"Οτι βερτζίτικον ή βερτζιτίκιν είναι ο παστός εκ Βελζιτίας (Όξιανής) 

ιχθύς επαρκώς διεσάφησεν έν τοις Άτάκτοις του (1,261) δ 3Αδαμάντιος 
Κοραής, τό νεύρον δμως δεν μεταφράζει όρθώς ό Β. διά τού ε&ΐδαηιοηΐιιπι 
ρίδοαπιιηι. Νεύρον είναι δ,τι ημείς σήμερον καλούμεν σαλτσισόττον, έντερον 
δήλα δή σεσαγμένον μέ τεμάχια κρέατος λίπους καί σκορόδου 9. 

Τό κατά τούς ιπποδρομικούς αγώνας άναφερόμενον παννίον άλληλαπα- 

νήοίον (336,2) είναι παννίον δηλούν δτι ό μέ αυτό άγιονιζόμένος είναι άλλου 

δήμου. 

1 Αγγελικής Χατζημιχάλη, Ελληνική λαϊκή τέχνη, Σκΰρος, 89. 

2 Φ. Κουκουλ έ, Τά κατά την γέννησιν καί τήν βάπτισιν έθιμα των Βυζαν¬ 

τινών (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 14,107,108). 

3 Πβ. Φ. Κου κουλέ, Βυζαντινών τροφαί καί ποτά (Έπετ, Έταιρ. Βυζ. 
Σπουδ., ^17,40). 
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Καί επειδή περί άλληπαννησίου ό λόγος, λέγομεν δτι οί διπανΐται οί 
έν τφ πρώτψ κεφαλαίψ (12,2) άναφερόμενοι δεν έχουσι σχέσιν μέ τούς μικρο- 

παννίτας ούτε, κατά τον νο£ΐ\ τέρΓέδοηΙβηΙ ιοί αη Ιογπιο ^έηέπςιιο. 
Διπαννιται είναι οί υπό δύο παννία (ώς Βένετοι καί Πράσινοι) άγωνισθεντες. 

Ώς γνωστόν, δ νικήσας υπό έν παννίον, ώς Πράσινος λ.χ., ηδυνατο 

ν3 άλλάξχΐ χρώμα καί ν3 άγωνισθή ώς Βένετος. Ό άγων ούτος εκαλείτο 

διβέρσίον'1. 

Κατά τό δείπνον των ιθ' άκκουβίτων, τό λεγόμανον γοτθικόν, μετείχε 
καί ό «μαΐστωρ τού μέρους τών Βενέτων μετά καί των πανδονριστων καί 
τών πανδονρων» (381,10). Ό Β., μή γνωρίζων πάλιν τήν σημασίαν τών 

λέξεων, γράφει οαιη ρ&ηάιιπδΐίε ραηθαταδ ^εδΐαπΗόιΐδ. 
Ό νο^ί, επιχειρών νά έρμηνεύση τήν λέξιν πανδουριστής, μεταφράζει 

]οιιειιτ άε Ιαίΐι. Καί ή μετάφρασις δμως αυτή δεν είναι έπιτυχής. Πανδού- 

ριν, ώς καί ή νύν Κρητική μαντονρα δεικνύει, έλέγετο είδος αυλού. Έν τοΐς 
ΈλληνολατινικοΧς μάλιστα γλωσσάριοιςβ φέρεται' ίίδΐαΐα πανδουρις. Πανδου- 

ριστής λοιπόν είναι δ αυλητής καί πανδούραι οί αυλοί4. 

Κατά τήν υποδοχήν τών έκ Ταρσού πρέσβεων εις ^ον Χρυσοτρικλινον, 
πλήν άλλων, λέγεται δτι έκρεμάσθησαν καί τρία στέμματα, εν πράσινον καί 
δύο βένετα έκαστον «μετά τού σταυρού καί τής περιστεράς αυτού» (581,18, 

20,22) κατωτέρω δέ (578,2) γίνεται λόγος περί τών τριών στεμμάτων καί 
τριών περιστερών. Ό μακαρίτης Σκαρλάτος Βυζάντιος εφρονει, ότι η περι¬ 

στερά προήλθεν έκ τού περιτιάρα5. "Οτι και τιαρα η τούφα επετιθετο επι τής 
κεφαλής τών βασιλέων είναι γνωστόν. Πβ. «και λαβών ο πραιπόσιτος τήν 
τιάραν έπιτίθησιν αυτήν επί τής κεφαλής τού βασιλέως» (104,22) καί πάλιν 
«καί λαβόντος τού πραιποσίτου τήν τιάραν άπό τής κεφαλής τού βασιλέως» 

(107,20) καί τρίτον «ζωσάμενος (δ βασιλεύς) καί σπαθίον βαλών καί τιάραν 

επί τής κεφαλής αυτού» (505,110). 

Καί ταύτα μέν καλώς. Είναι δμως αδύνατον τό περιτιάρα, δπερ φέρεται 

έν κειμένοις8, νά παραφθαρή εις περιστέραν. 

> Σελ. 51 τοΰ πρώτου τόμου τών σχολίων. 
2 Φοροΰσι δέ (κατά τό διβέρσιον) παννία σημεία μηνύοντα ό τοΰ Βενέτου πρά¬ 

σινον, ό τοΰ Πρασίνου βένετον, ό τοΰ Λευκοΰ ρούσιον καί ό τοΰ Ρουσίου λευκόν, 

386,18. 
3 Οοτρ. Οΐοδδ. 1&1., 3,79,25· 171,16. Πρόσθες καί τάς παρατηρήσεις μου τάς 

έν τφ 17ω τόμφ της Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., σ. 312). 
4 Πβ. Φ. Κ ονκουλέ, *0 χορός κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους (Έπετ. 

Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 14,257) καί τοΰ αύτοΰ, Συμβολή εις τήν Κρητικήν λαογρα¬ 

φίαν επί Βενετοκρατίας (Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ., 3,21). 

5 Σκαρλ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολή, 3,405. 

« Τθ. Ρ γ ε 5 3 61, ΙοθΕΐιιιίδ Τζέΐζιε ερίδίοΐεε, έπιστ. α' σ. 1. 
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Ο επανειλημμένους άναφερόμενος τύπος περιστερά καί ό σημερινός περί¬ 

πτερα, δεικνύει δη όντως τό περιστερά έχει όρθώς. 

Περί της προελεΰσεο^ς καί σημασίας τής λέξεως ό Κοίδΐ^ο διέλαβε διά 
μακρών1 2 έκψράσας διαφόρους εικασίας. Ύπέλαβε δήλα δή δτι πρόκειται 
περί παρανοησεαις τοΰ Ρωμαϊκού αετού, του εμβλήματος τοΰτου των Ρωμαίων 

του αντικατασταθεντος διά τής Χριστιανικής περιστεράς, ή ϊσως περί τοΰ 
κιβωτίου εν φ απετιθντο τά στέμματα. Τέλος συνδέει αυτήν προς την των 
συγχρόνων του Ελλήνων περιστεράν, ήν χαρακτηρίζει ώς ταινίαν τοΰ στέμ¬ 

ματος, τής οποίας τά άκρα επιπτον επί των ώμων. 

Εκ των εικασιών τούτων τοΰ ορθού τυγχάνει ή τρίτη. Πρόκειται 
δήλα δή περί τής κατά την βάσιν τοΰ στέμματος λευκής ταινίας, ήτις, ώς έκ 
τοΰ κειμένου φαίνεται, ήτο περιαιρετή, άφ5 οΰ, άψαιρουμένη, εκρεμάτο ιδιαι¬ 

τέρως. Την λευκήν ταΰτην ταινίαν εχρησιμοποίουν καί οι ήμέτεροι κληρικοί 
και επίσκοποι κατά τους χρόνους τής Τουρκοκρατίας μέχρι τοΰ παρελθόντος 
αίώνος, περιστέραν αυτήν καλοΰντες2. 

Τώρα ζήτημα είναι διατί ή ταινία αΰτη έκλήθη περιστερά. Ίσιος διά τό 
λευκόν χρώμα τό τήν αθωότητα υπαινισσόμενον ή, πιθανώτερον, διά τήν έπ5 

αυτής ένΰφανσιν κατά τό μέτιοπον περιστεράς, συμβόλου τοΰ 4 Αγίου Πνεύ¬ 

ματος3, δ'περ παριστάνεται επί τήν κεφαλήν έν εΐδει περιστεράς κατερχό- 

μενον4. Μέχρι προ αίώνος οι ιερείς τής Φιλιππουπόλεως έφερον κατά τό 
δεξιόν μέρος τής περιστέρας τετράγωνον χρυσοκέντητον παριστάνον σταυρόν5, 

εν Θράκη μάλιστα περιστέρα έλέγετο είδος κεντήματος, πιθανώς περιστεράν 
μιμούμενου®. Τό εθιμον, εννοείται, είναι παλαιότερον, άφ3 οΰ, κατά τον Γρη- 

γοράν καί Καντακουζηνόν, τήν επί τής κεφαλής καλΰπτραν «οθόνη λευκή 
περιειλημμένην πρότερον Ιωάννης ό Καλέκας εις σεμνότερου περιστήσας τό 

1 Έν τοΐς σχολίοις τοΰ Β' τόμου σ. 587 καί 696. Ενταύθα σημειοϊ* «ΐηίυΐεε 
ίηιρετθίοπιιη Ια&ΰβΰαηί: ίηίβτάιιιη ίπ νει-ίΐεε οηιεβιη εϋ εαρετ εα οοΐυηιΰίΐηι 
εχραηείδ αΐϊδ νείυί; νοίαηίεηι». 

2 Έν Μακεδονία, Αί'νω και Άραβανίο:> της Καππαδοκίας περιστέρα έλέγετο 
συνεκδοχικώς τό καμελλαύκιον των κληρικών. Ό Γ. Σωτηρίου εν τη περί τής 
εξωτερικής περιβολής των κληρικών μελέτη του τή δημοσιευθείση έν τφ περιοδικφ 
Γρηγορίφ Παλαμα, τόμ. 3,550 δέχεται δτι ή περιστέρα ήτο κωνικός πίλος. 

3 Κατά τον Γ, Σωτηρίου, ΈνΟ·’ άν. ή λευκή ταινία έθεοορεΐτο οτι έσυμβό- 
λιζε τήν χάριν του Άγιου Πνεύματος. 

4 Ό Θεόδωρος Βαλσαμάν εις τον ΠΒ' κανόνα τής έν Τρούλλιρ συν¬ 

όδου (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα, 2,494) γράφει* Νομίζω οτι κακώς ποιοΰσιν οί 
επ’ έκκλησίας περιστεράς άπολύοντες αντί πνεύματος αγίου επιδημίας. 

• 5 Λάμπρου Έννάλη, Παράδοσις περί τοΰ ίδιάζοντος ιερατικού καλύμμα¬ 
τος έν Φιλιππουπόλει (Λαογραφίας, 6,254). "Ορα δτι παρά Πορφυρογεννήτφ, 

’ΈνΟ’ άν. γίνεται λόγος περί σταυρού καί τής περιστεράς αυτού. 

6 Βλ. τήν Επετηρίδα τού Λαογραφικοΰ Αρχείου, 1,7. 
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σχήμα κατεκόσμησε χρυσίο εικόνας αυτή τοΰ τε Σιυτήρος ημών έγγράψας Χρι- 

στοΰ καί Θεοτόκου καί τοΰ Προδρόμου» *. 

Κατά τον Γ. Σωτηρίου, άνωθεν τοΰ μετώπου επί τής περιστέρας υπήρχε 
διπλοΰν είκονίδιον παριστών τήν ’Ανάστασιν καί τήν σταΰρωσιν 2. 

Κατά τήν επί Κωνσταντίνου καί Ρωμανού των Πορφυρογέννητων ύπο- 

Τ δοχήν τών έκ Ταρσού πρέσβειυν λέγει ό Πορφυρογέννητος ότι εις τον μεγάλον 
τρίκλινου τής Μαναΰρας έκρεμάσθησαν τά δυο Αΰγουστιακά κατασειστά καί 
τά δυο Αΰγουστιακά πνικτάρια (582,15). 

| Τά πνικτάρια ό Κ. μεταφράζει διά τοΰ ηιαπαοΐίειπιπι δίποίοπα8. Περί 
αΰτοΰ δμ<υς δεν πρόκειται ενταύθα. Πνιχτό εν Αΐνφ καί άλλαχοΰ τής Θράκης 
λέγεται ό λαιμός τής λαγήνου καί τών λαγηνοειδών, πνιγτάρι δι’ άλλαχοΰ ό 

λαιμοδέτης. Πνικτάρια λοιπόν είναι τά περιθέοντα τον λαιμόν μετάλλινα περι¬ 

λαίμια τά μετά πολυτίμαιν λίθων κεκοσμημένα. 

. Περί τής αξίας τών πριμικηρίων τον λόγον ποιούμενος 6 Φιλόθεος έν 
τφ κλητορολογίφ του (721,22) παρατηρεί· «ής βραβείου χιτών λευκός συν 
έπιομίοις καί πώλοις χρυσοϋφάντοις». Ή γραφή πιόλοις, ήν εγκρίνει καί ό 
Βυτγ, ήγαγε τον Κ. νά μεταφράση ίί§:απ8 οςιιοπιπι. Δεν πρόκειται όμως 
ενταύθα περί πώλων, άλλα περί πόλων. ΤΗσαν δέ οΐ πόλοι οΰτοι κοσμήματα 
σταυρούς εϊκονίζοντα ή πρόσωπα άγια έπερραμμένα κατά τό στήθος, τήν 
ωμοπλάτην καί τό χάτοο άκρον τών ιερών άμφιων, καί δή τών αρχιερέων, 

^ Έπί τής σημασίας ταΰτης ή λ. περιφέρεται καί σήμερον έν Κίονσταντινου- 

πόλει καί τήν μεταχειρίζονται συνήθως οί ράπται τών ιερών άμφιων. 

Διά τά πολεμικά πλοία άναφέρεται δτι έχρησιμοποιεΐτο «λινάριον λόγφ 
τών προπΰρων χιλιάδες ι'» (658,13). Ένταΰθα ό Κ. μεταφράζει άοοεπι 
Πΐίΐΐίεΐ 53.000Π1Π1 Ππί ρΐΌ αΟΟΟάεΐΐόίδ ί§Ίΐί1)113 §Ταε€Ϊ5. 

Ή μετάφρασις, γενική καί αόριστος οΰσα, δεν διασαφηνίζει τό πράγμα. 

Πρόπυρον ήτο τό κατά τήν άκραν τοΰ σίφωνος τιθέμενου στυππίον, δπερ, 
άνημμένον δν, άνέφλεγε τό έκσφενδονιζόμενον υγρόν πυρ τό μέλλον νά διέλθη 
δι5 αΰτοΰ 4. 

Τής διά τά πρόπυρα χρησιμοποιούμενης ποσότητος λιναριού οΰσης πολύ 
μικράς, φαντάζομαι οτι δεν θά παρελαμβάνοντο δέκα χιλιάδες σάκκοι,. αλλά 
δεκασχιλια τεμάχιά λιναριού μόνον προς τον εΐρημένον σκοπόν χρησιμοποιη- 
θησο μενού. 

1 Σ κ. Βυζαντίου, ΤΙ Κωνσταντίνούπολις, 8,406. 
2 Γ. Σωτηρίου, Ένθ’ άν. 
3 Πβ. καί τόμ.; 2,690. 

* Βλ. Μ. 8 ϊ ε ρ 1ι ά π ί ά θ 5, Ι,ε ίειι ΟτέβΌίδ οιι 1β ίειι Ιίςυίάε άεε Βγζππ- 

Ηπδ (Οοιιιρϊεδ τεηάιΐδ άε ΙΆο^άεπιίε άεε δεΐεπεεδ (1ε Ρίΐπβ, 1918 ί.. 167, ρ. 165 

έ?. Εν Μάνη νΰν πρόπυρο λέγεται τό προς αναψιν τής πυράς χρησιμοποιούμενου 
ξυλάριον, κοινούς προσάναμμα. 



1X0 Φαίδωνος ϊ. Κουκουλέ 

Μεταξύ των κατά τήν εκστρατείαν τοϋ βασιλέως παραλαμβανομενοον ανα- 

φέρονται και «πιλωτά παχέα καί πτενά διά τά χαμόκουμβα» (465,15' 468,7). 

Εύρεθείς πάλιν εις δυσκολίαν δ Κ, νά μεταφράση το πτενά, το άφίνει 
άμετάφραστον ρΐοηα, εν άγκΰλαις δμως, έπεξηγών τήν λέξιν, προσθέτει 
ίοτίο 8(Γ3£α1θ5 ρΐυιηίδ Γοίετί&δ. Τά πλουμάτα είναι βέβαια γνωστά κατά 
τούς Βυζαντινούς χρόνους, δηλούντα τά στροδματα ή έςραπλώματα τά σεσα- 

γμένα διά πτίλων χηνών, δεν πρόκειται δμως περί τούτου ενταύθα. Το τού 
Πορφυρογέννητου πτενός προέρχεται εκ τού αρχαίου πτηνός 1 και σημαίνει 
λεπτός. Το έπίθετον σφζεται και σήμερον υπό τον τύπον φτενός καί κειται, 
ώς καί εν τφ ήμετέρορ κειμένφ, κατ’ αντιδιαστολήν προς τό παχύς. Πρόκει¬ 

ται δήλα δή διά τά επί τού εδάφους προς κατάκλισιν στρωνόμενα στρώματα, 

ών άλλα ήσαν παχέα καί άλλα πτενά. 

Παλλαχού τού ήμετέρου κειμένου άναφέρεται τό σαγίον ροής (243,9' 

248,3· 522,2,4- 524,15' 746,15) ή ρόαιον (δχι ορθώς ρόεον εν τφ κειμένω), 

εν 422, 2 δέ αναγράφεται καί κατακοίλιον ροήοιον. 

Όμολογών ό Ε. τήν άγνο.ιαν τής λέξεως ροής, λέγει δτι επιθυμεί παρ’ 

άλλων ταύτην να διδαχθή, τούτο μόνον δύναται νά εΐπη δτι τό ροήσιον ώνο- 

μάσθη ούτω από τού ερυθρού χροομοποζ2. Έπί τή βάσει τής γνώμης αυτής 
τό σαγίον ροής μεταφράζει διά. τού 5Η£ΐιπι πίδδΐιηι καί ό νο£ΐ δέ το αυτό 
σαγίον μεταφράζει διά τού δα^ίοπ τοιι^ο. Ή ερμηνεία άναμφιβόλως είναι 
ορθή, έρμηνευτέον μόνον πόθεν τό ροήσιον κατήντησε νά σημαινη ερυθρόν. 

Ή ροιά κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ελέγετο καί ροά2. Εντεύθεν τό ροή- 

σιος είναι ό έχων τό χρώμα τού καρπού τής ροάς. 

•Ύπό τού βασιλέως Ρωμανού άποστέλλονται εις τον ρήγα τής Ιταλίας, 
πλήν άλλων, καί, ώς εν τφ κειμένφ άναφέρεται, «ύέλια κλεοπτ. ζ'» (661,14). 

Τό ύέλια κλεοπτ. ό Ε. μεταφράζει νίΐτα ΗοΙίοροΠίοηο. Ή συντετμημένη 
λέξις ενταύθα, ήν ό Ε. μετ3 ενδοιασμού άναγινώσκει κλεοπατρικά προσθέτων 
(τόμ. 2,784) ηιίΐιί ςιιίάοπι άο νίδίπε Οΐοοραίποίδ ποπ οοπδίαί:, ή συντε¬ 

τμημένη, λέγω, λέξις άναγνωστέα Κλεοπάτρας, καί τό δλον χοτρίον ύέλια Κλεο¬ 

πάτρας ζ'. 
Κατά τον Θ' αιώνα έν τφ όνειροκριτικφ τού Αχμέτ αναφερεται βαυ- 

κάλιον Κλεοπάτρας 4. Τίτο δέ τούτο σύστομον άγγειον ύδατος, τό όποιον, 

κατά τήν πλήρωσιν, παρήγεν ήχον τινα5 *. 

1 Α. Κ ο ρ α η, "Ατακτα, 1,123. 

2 Τόμ. 2,474. 
3 Θεόφιλος Αντιόχειας, ΡΟ, 6,1032. Έν τφ Θοτχ). Οΐοδδ. ΙνΠ.1., 3, 

15,55* 191,49 φέρεται ^Γ&ηπΐα* ροά. 
4 Άχμέτ, “Ονειροκριτικόν, κεφ. 196,153,1* έκθ. Εγ. ΌγθχΙ. 
β Έπιθι “Αλεξάνδρου Αφροδίσιέ® ς, “Ιατρικών «πορημάτων καί φυ¬ 

σικών προβλημάτων τό Α. Ιάεΐετ, Ροδιοί βΐ ιπεάίοΐ Οταεσί πιίηοΓεδ, 1,32,27. 
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Τό εν 142,10 άναφερόμενον σκαραμάγγιον χρυσόκλαβον ή Βοηηεηδίδ 
μεταφράζει οΐ&νο ΟΓπαΙαηι, ό δέ Υθ£ί α βαηάοδ (Ι’ογ. Ή πρώτη 
ερμηνεία πλησιάζει πως προς τό ακριβές. Χρυσόκλαβον φόρεμα είναι τό έχον 
χρυσούς κλάβους, χρυσά δήλα δή κοσμήματα, τό χρυσοκέντητον. °Όρα δ! δτι 
τό κοσμεΐν διά τοιούτων χρυσών κλάβων τά υφάσματα ελέγετο, κατά τούς 
βυζαντινούς χρόνους χρυσοκλαβαρίζω, ό δέ χρυσοκεντητής χρυσοκλαβάριος. 

Συχνά εν τφ ήμετέρορ κειμένψ άναφέρεται τό χυτόν τής μικράς πύλης, τής 
Χαλκής τού ιερού παλατιού (98,9' 159,9* 231,2* 547,16) τό αυτό δέ καί 
χύτης λέγεται έν 19,8 καί 254,8. 

Τό χυτόν τούτο έν μέν τή μεταφράσει τής Βοηηοηδίδ (σελ. 98) αποδί¬ 

δεται διά τού οοηοαηιεΓμίίο *, ύπό δέ τού νο§1: διά τού οοαίοΐτ. Ούτε 
δμως καμάραν δηλοι τό χυτόν, διαστέλλεται μάλιστα αυτής, πβ. εις τήν έξιο 
τού χύτου τής Χαλκής καμάραν (19,8) άλλ’ ούτε καί διάδρομον. 

• Χυτόν νυν έν Σκΰρφ καί Τκαρίφ καλείται μονόρρυτον οίκημα έχον 
απλήν επικλινή στέγην *, κατάχντον δέ κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους καί νύν 
έν Ήπείρφ ή λίαν επικλινής στέγη. Αυτό λοιπόν είναι τό χυτόν τού Πορφυ¬ 

ρογέννητου 8. ? 

'Ως ανωτέρω έσημείωσα, έν 19,8 καί 254,8 αντί χυτού, φέρεται χύτου, 

ορθώς πιστεύω, άφ’ού νύν έν Κρήτη χύτης καλείται τό επικλινές μέρος. 

Κατά τό βασιλικόν στεφάνωμα, δταν έκ τής εκκλησίας οί έξελθόντες έπλη- 

σίαζον είς τήν νυμφικήν παστάδα, οί κράκται τών Πρασίνων καί τών Βενετων 
έλεγον' «Κύριε, δι5 ημάς έμετρίασας έν Κανά τής Γαλιλαίος τήν έννομον 
συνάφειαν ώς Θεός έπισφραγίζων» (380,11). 

Ενταύθα ό Ε. τό έμετρίασας μεταφράζει διά τού ηοδίτί ςμιΐδίΐ Ιιιιηπίίδ 
ίιιίδΐί, ό δέ νο§1, έν τή έκδόσει του, ροιιτ ποιίδ νοαδ έίοδ αΒαίδδέ. 

Πώς έταπεινώθη ό Ιησούς παραστάς εις τον έν Κανά γάμον δέν νοά>. 

Φρονώ δτι άλλοος έρμηνευτέον τό χωρίον. Τό μετριάζω κατά τούς Βυζαντι¬ 

νούς χρόνους κατήντησε νά σημαίνη καί αστεΐζομαι4 σημασία, ήν καί σήμε¬ 

ρον έχει τό ρήμα έν Κύπρω, Κρήτη, Καρπάθφ καί Ζακύνθφ. Ό Τησούς 
λοιπόν, έπισφραγίζων τήν έννομον συνάφειαν, ού μόνον παοευρέθη είς τον 
γάμον, αλλά καί κατά παράδοξον τρόπον συμπεριεφέρθη, ήστειεύθη, εΐπών 
νά πληρώσωσι τάς υδρίας ύδατος καί κατόπιν αυτό είς οίνον μεταβολών. 

Έν τφ ευκτηρίω τού αγίου Θεοδώρου έν τφ Χρυσοτρικλίνφ, μεταξύ 

1 Έν τφ πίνακι σημειοΰται χυτός 5. χυτής δ. χύτος. 

2 “Αγγελικής Χατζημιχάλη, Ελληνική λαϊκή τέχνη, Βνζαηΐϊπίδοΐι - 
Νειίβΐίβοΐιϊδοΐιε Ι&ίιι-δίίοΐιει·, 6,41. 

3 Φ. Κουκουλ έ, ΙΙερί τήν Βυζαντινήν οΙκίαν (Έπετ. Έταιρ. Βυξ. Σπουδ., 
12,94). 

4 Α. Κόρα ή, "Ατακτα, 2,247. 
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άλλων αντικειμένων, άναφέρονται «ποκείμενα καί «ραβδία αργυρά, διάχρυσα 
μετά κατακλειδίων» (640,10). Ό ΚβίδΡο τό μετά κατακλειδίων μεταφράζει 
οιιιη νεοΐίοαίίδ ύπονοών διι πρόκειται περί ραβδίων έχόντων τό σχήμα *{\ 

Νυν κατακλείδια εν Σύμη, Λιβησίω τής Λυκίας καί Μυτιλήνη λέγονται 

οί αρμοί των μελών του ανθρωπίνου σώματος, κοινώς κλειδώσεις. Ραβδία 
λοιπόν μετά κατακλειδίων φαίνεται δτι ήσαν ραβδία ούχί μονοκόμματα, άλλα 
κατά διαστήματα χοχλιού μένα. οΐαι είναι νυν αί ράβδοι των αρχιερέων, φέ- 

ροντα φυσικά, κόμβους κατά τάς κοχλιώσεις. 

Κατά, τήν παραμονήν τής εορτής του Προφήτου Ήλιου, ό παππίας 
ϊσταται εις τάς άτατολικάς πΰλας τής Παναγίας του Φάρου, «μετά διαιταρίων 
βασταζόντων τά βασιλικά καί τής συγκλήτου διερχομένης έκεΐσε δίδωσιν ό 

πατριάρχης ένί έκάστορ άνα βασιλικού (114,19,21). Ο Τ,είοΐι, αφινων αμετα- 

φραστον τήν λ. βασιλικά, γράφει Βαδίΐίοα, 6 δέ \7ο§ί: μετ' ενδοιασμού 

οΐ0Γ£θ5 ίηιρ0πααχ? 
Ή γνώμη του νο§4 φρονώ δτι είναι ορθή. Τά βασιλικά ταυτα ως 

«κηροί βασιλικοί» άναφέρονται έν 141,10 κατά τήν έν τή παραμονή των 
Φώτων λειτουργία εν τφ εν Τφ παλατίφ ναφ του άγιου Στεφάνου οτε «οι πα¬ 

τρίκιοι ΐστανται κρατούντες κηρούς βασιλικούς». 

Μεταξύ τών άλλων υπό τών προς άνάκτησιν τής Κρήτης άποσταλέντων 
πλοίων παραλαμβάνονται ύφ’ έκάστου άναγοντιτέα χαλκά ιε' (677,7). Τά 
άνερμήνευτα μείναντα άναγοντιτέα, νομίζο; δτι πρέπει ν’ άναγνωσθώσιν ανα- 

γοκατάγοντα, τά όποια επί παρόμοιας περιπτωσεως αναφερονται αλλαχού 
(672,9) άναγοκατάγοντα μετά τών ίμανταρίων αυτών κ'. Τά χαλκά αναγοκα- 

τάγοντα είναι όργανα, τροχιλίαι ίσως, ο Κ. μεταφράζει οίΐοηία, τα οποία διά 
σχοινιών (ίμανταρίων) άνεβίβαζον ή κατεβίβαζον (άνάγοντα—κατάγοντα) ιστία 

ή παρόμοια τινα. 
Περί τού βασιλέως λέγεται, δτι «εισέρχεται εις τό παρατίκλιν (γρ. παρα- 

τύκλιν) καί ακούει τού Ευαγγελίου» (415,9). 

Συχνά έν τφ ήμετέρφ κειμένφ (1δ,24' 537,14· 636,17 καί αλλαχού) 

άναφέρεται τό κυκλίν, τό όποιον δηλοι τήν πρόθεσιν1. Εκατέρωθεν αυτού 
ύπήρχον δύο μικρότεροι κόγχαι, τά άλλοος παραβήματα, αυτά δέ είναι τά 
παρατύκλια, αντί παρακύκλια/Ο Κ., άφ5 ού ά'λλα ήκασεν, έγραψε1 ροδδΚ άο 
παρακύκλιν (γρ. παρακύκλιν) οο§ίΐ£ΐπ, προσέθηκεν δμως 0ί ίά ιτπηηΐδ ρτοΒο 
(τόμ. 2,428). 

Τό ορθόν ύπέδειξεν ό Σταμάτιος Ψάλτης2 παραβολών διά τον τύπον 

1 } βαη Ρ α ρ π ά ο ρ ο Π I ο 5 - Κ α 1 ί θ γ , Τό μουτατώριον τοΰ εν τφ Έβδομο; 
ναού Ίίοάννου τοΰ Βαπτιστοΰ, ΒΟΗ, 70 (1946) 431. 

2 Σ τ α μ α τ ί ο υ Ψάλτη, Γραμματικά ζητήματα έν Τεσσαρακονταετηρίδι τής 

καθηγεσίας Κ. Κοντού, σ. 129,130. 
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παρατύκλιν, αντί παρακύκλιν, τό σημερινόν έν Σαράντα Έκκλησίαις τής 
Θράκης άνεμοτυκλώ, αντί άνεμοκυκλώ καί τό έν ’Αμφίσση μιτύκλι, αντί 

ήμικύκλι. 
Κατά τήν επί Κιονσταντίνου καί Ρωμανού υποδοχήν τών έκ Ταρσού 

πρέσβεων λέγεται δτι εις τον Χρυστοτρίκλινον «έκρεμάσθησαν τά δύο αύγου- 

στιακά στηθοκαράκαλα» (582,13). 

Ό Κ., άγνοών τήν σημασίαν τής λ. στηθοκαράκαλλον, μεταφράζει 03.Γ&- 

ο&ΙΙεε αιιί οαοιιΐί ροοίοτειίεδ καί έν τοΐς σχολίοις (2,867) οαρεε νεί ρεε- 

ηαΐεε ρεοΐοτμίεδ, απορών δμως διά τήν σύνθεσιν τής λέξεως, δεν εννοεί πώς 
ήτο δυνατόν ε&ΓΕΟ&ΙΙα, ή ποδήρης έσθής, νά. μή καλύπτη τό στήθος. 

Ή καρακάλλα κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους έδή?ωυ ού μόνον τό ποδή¬ 

ρες ίμάτιον, αλλά καί χιτώνα, ώς δεικνύει ή σημερινή χρήσις, άφ" ού έν 
Σικίνφ καρακάλλι λέγεται ό εσώτατος γυναικείος χιτών, έν Σίφνφ δέ ύποκά- 

μισον γυναικειον άνευ περιτραχήλιου, σχιστόν έμπροσθεν1. 

Μνα λοιπόν μή μένη ανοικτόν τό κατά τήν σχισμήν μέρος καί μή 
φαίνιονται οί μαστοί, έκαλύπτετο τούτο διά πολυτε?ωΰς υφάσματος δίήκοντος 
από τού αύχένος μέχρι τού στομάχου. Τό ύφασμα τούτο τό καλύπτον τού 
καρακαλλίου τό περί τό στήθος μέρος είναι τό στηθοκαράκαλλον. 

Τό στηθοκαράκαλ?ων τούτο έφορεΐτο υπό τών γυναικών καί τών μετά τήν 
άλωσιν χρόνων μέχρι καί τού παρελθόντος αίώνος καλούμενον έν Χίφ μέν 
στηθόπαννο ή στομαχόπαννο 2, έν Σφακίοις Κρήτης στηθομάντηλο, στηΰοπάνη 
έν Θήρα, Θράκη καί Λακωνική, ατομ,αγ^ικο δέ έν Τήνφ, Κύθνφ καί ’Άνδρφ 3, 

έν ή τελευταία νήσφ, ως καί έν Χίφ, ήτο χρυσοϋφαντον έστολισμένον μέ 
μαργαρίτας. ΔΡ αυτό έν τφ έπυλλίφ Καλλιμάχφ καί Χρυσορρόη άναφέρεται 
«καί τό καρακάλλιν τό λαμπρόν τό μεμαργαρωμένον». 

Τελούμενου τού λαχανικού ιπποδρομίου επί τοις γενεθλίοις τής πόλεως 
(11 Μαΐου) οί κράκται, οίονεί αποτεινόμενοι προς τον μέλλοντα ηνίοχον, άνε- 

φώνουν «προτόνου καί νικάς» (351,4). Τούτο ό Πείοΐι μεταφράζει δαρεποτ 
5ΐ5 01 νίοίοΓ, ό νο^Ι έν τή έκδόσει του (τόμ. 2,152) τού κειμένου ρτεηεζ 
ίοτεε 61 νοαδ 50Γ0Ζ ναίηςυεΓ. Ό 0α6ι\ ΜίΠεί, μετ3 έπιφυλάξεως προτεί- 

νων τήν διόρθωσιν τού προτόνου εις προτείνου 4, μεταφράζει «011 αναπί Θΐ 
νΐοίοίΓο». 

'Ως μάς παραδίδει ό Χρυσόστομος (ΡΟ, 62,272) ό παιδοτρίβης συνίστα 

1 Φ. Κουκουλέ, Ετυμολογικά έν ’Αθηνάς, 35,193. 

2 Α. Πασπάτη, Τό Χιακόν γλωσσάριον, σ. 338,339. Πβ. καί Α. Κορ αή, 

"Ατακτα, 4,550. 
3 Δ. Πασχάλη, Άνδριακόν γλωσσάριον, 110. 

4 Ο. ΜΠΙεΙ, 1,03 ηοτηδ άεε 3υπ&ε5 ά&πδ Ιεδ 3θοΐ3ηΐ3ίΐθϊΐ5 άε ΓΗίρρο- 

άτοηιε (Κεειιεΐΐ Κοηάαΐων, 1926, σ. 287). 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετβί !©' £ 
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εις τον ποδοτριβούμενον, αν ήθελε ν5 άνδειχθή νικητής κατά τον αγώνα του 
δρόμου, οτι έπρεπε νά έπεκτείνη εαυτόν προς τά έμπροσθεν και να έκτείνη 
τάς χεϊρας. Άλλα και οί ηνίοχοι, ώς άλλωστε και εκ των εικόνων φαίνεται, 
ινα τό άρμα των τρέξη ταχΰτερον, επρεπε, κλίνοντες πολύ προς τά εμπρός, νά 
μαστίζωσι τούς ίππους των. Περί τούτου πρόκειται ενταύθα1. Τό προτόνου 
λοιπόν καί νικάς σημαίνει κλίνε προς τά εμπρός και ασφαλώς θά νικήσης. 

Επιτυχής λοιπόν ή άνάγνωσις προτείνου, αντί προτόνου. 
Κατά τό εν τοις άνακτόροις επίσημον γεύμα κατά τήν ημέραν των 

Χριστουγέννων λέγει ό Φιλόθεος (742,1 εξ.) δτι εκαλούντο δέκα άρχοντες καί 
δύο Βούλγαροι καί προσθέτει· «προκισενειν δέ αυτούς στοιχηδόν κατά τάξιν 

τής έκαστου αξίας». 

Τό χωρίον δ Κ. μεταφράζει1 ρΓοοεάιιηί; αιιΐοπι ηηιΐδ ροδί δΙΙεΓαιη 

δεοιιηάιιηι οπίίηεηι διιεε ςηίδίμιίδ (Βξηίϋαϋΐδ. 
Τό προκισεύειν σχετιζόμενον μέ τό Λατινικόν ρήμα οΐΐατε, σημαίνει 

ενταύθα προσκαλεΐν, τό δέ όλον χωρίον έρμηνευτέον ως έξής’ ο άρτικλινης 
πρέπει νά καλή τούς προσκεκλημένους καί στοιχηδόν νά τούς τοποθετή, ανα- 

λόγως τού αξιώματος έκαστου. "Οτι ούτω νοητέον το κισεύειν, φαίνεται καί 
εκ χωρίου Κωνσταντίνου τού Πορφυρογέννητου1 τού λόγου δήλα δή δντος 
περί υποδοχής Πέρσου πρεσβευτού, λέγεται δτι δ μαγίστρος «κιτενει ούτως· 

κ?π)θήτω Τέσδεκος δ πρέσβυς Χοσρόου τού βασιλέως Περσών» (405,11)· Έν 
τφ αύτφ κειμένορ ή πρόσκλησις λέγεται κιτατίων (οΐϋαίίο) (405,14,22). 

"Οτι δέ καλούμενοι έλάμβανον θέσιν οί άρχοντες κατά τά επίσημα γεύ¬ 

ματα, δηλούται έξ ετέρου χωρίου τού Φιλοθέου, ένθα ούτος, περιγραφών τό 
κατά τήν 25ην Μαρτίου έν τοΐς άνακτόροις γεύμα, λέγει δτι τούς προσκεκλη¬ 

μένους δ άρτικλινης έπρεπεν «είσάγειν αυτούς καί έξάγειν έν τ?) κλήσει μετά 

των οικείων σκαραμαγγίων» (762,21). 

Κατά τήν έν τοΐς άνακτόροις προαγωγήν ραίκτοορος δ βασιλεύς ένεχεί- 

ριζεν εις τον προαγόμενον ίμάτιον λεγόμενον ραικτωρίκιον, οπερ, πλήν άλλων, 

ε!χεν άκρομάνικα χρυσοΰφαντα μέ χρυσοϋφάντους δρνας, ήτοι κατά τά άκρα 
ταινίας, καί προσθέτει τό κείμενον δτι τό ίμάτιον τούτο «γονάτεια (γρ. γονά- 

τια) δέ ούκ έχει» (528,19). 

Τά γονάτια δ Κ. μεταφράζει διά τού §·0ηυα1ί3., ήτοι γονατοδέσμους. 

Δέν πρόκειται όμως περί τούτου ενταύθα. 

Ή λ. γονάτιον σημαίνει άντικείμενον έχον τό σχήμα κεκαμμένου γόνα- 

τος (γονατίου), έπομένως γωνιώδες. Ή λέξις σφζομένη καί σήμερον ώς 
γονάτ παρά Ποντίοις, σημαίνει δ,τι καί ό άρχαΐος γνώμων, ήτοι έργαλεΐον 

1 Φ. Κουκουλέ, Αγώνες, αγωνίσματα καί αγωνιστικά παίγνια κατά τούς 
Βυζαντινούς χρόνους (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ,, 1Β,91). 
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σιδηρούν έχον σχήμα γωνίας προς μέτρησιν των γωνιών1. Κατά τούς μεσαιω¬ 

νικούς δέ χρόνους καί ή των άρχαίων ύννις τού άροτρου, τό σημερινόν δήλα 
δή ύννί, έλέγετο γονάτιον». Τά έν τφ ήμετέρφ λοιπόν κειμένφ άναφερόμενα 
γονάτια είναι σχέδια γωνιώδη είς διάφορα σημεία τού φορέματος ενυφαι- 

νόμενα ή κεντούμενα, ή τεμάχια υφάσματος έπιρραπτόμενα επί τού μέρους 
τού φορέματος τού καλύπτοντος τά γόνατα, τά καί γονάτια καλούμενα, ώς 

δεικνύει καί δ πληθυντικός αριθμός. 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

ι· 

1 ΙΙρόκλου, Είς Ησιόδου "Εργα καί Ημέρας, 2. I. Τζέτξη, Είς "Εργα 
καί Ημέρας, 42δ. 



ΟΙ ΣΤΥΛΓΓΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΝ ΤΕΧΝΗΝ 

Κατά την επεξεργασίαν της μελέτης μου περί της Ευλογίας του Αγίου 
Συμεών του Θαυμαστορείτου, τής δημοσιευθείσης εις τον προηγοΰμενον 
τόμον τής Έπετηρίδος ταΰτηςι, μου εδόθη αφορμή νά εξετάσω λεπτομε- 

ρέστερον τάς εικόνας των στυλιτών εις την βυζαντινήν τέχνην. 3Από τήν έξ- 

έτασιν εκείνην μου έγεννήθησαν πολλά προβλήματα: Ποια ήτο η πραγματική 
μορφή του στυλίτου καί πώς τήν διεμόρφίοσεν ή βυζαντινή τέχνη ; Τι παρέ- 

λαβεν εκ τής πραγματικότητος ή οΰτω διαμορφωθεΐσα παράστασής του στυ¬ 

λίτου ; Ποιοι λόγοι συνετέλεσαν εις τήν δημιουργίαν τής παραδόξου καί μέ 
Ισχυράν σχηματοποίησιν βυζαντινής εΐκόνος του στυλίτου ; 

Τών προβλημάτων τούτων καί άλλο>ν ακόμη έζήτησα τήν, κατά το δυνα- 

1 Έπετηρίς Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 18,1948, σ. 79 κ.έξ. Τό άρθρον μου 

εκείνο εγράφη κατά τήν περίοδον τής Κατοχής, οπότε αΐ βιβλιοθηκαι των ξένων 

αρχαιολογικών σχολών δεν μου ήσαν προσιται. Δια τον λογον αυτόν δεν ηδυνηθην να 

λάβω ύπ’ δψιν μου ώρισμένας μελετάς, τών οποίων τήν ΰπαρξιν έγνώριξον. Μεταξύ 

αυτών σπουδαιότερα εΐναι ή τοΰ ]. Β& 88113, Ιηΐ3£6δ <3ε δίγ1ίΐ€8, εν Βιιΐΐεΐΐιι 

ά’Εΐυάεδ Οπεηί&Ιαδ άε ΙΊπδίϊίιιί: Ετ3ης3ΐδ άε Ό3ΐιΐ3δ, 2,1932,68 κ.έξ. Έχει δημο¬ 

σιεύονται μερικαΐ Εύλογίαι τοΰ Άγ. Συμεών Θαυμαστορείτου, ανάλογοι προς την ημε- 

τέραν, όχι όμως εντελώς όμοιαι. Εις τήν κάπως πλησιεστέραν εξ αυτών (I, 3 5 3 ιι 5, 

”£νθ5 άν. σ. 69 καί πίν. XVIII. 1. Επίσης καί παρά Α. Οτ&Ι)3Γ, ΜΕΐΙγπαηι, 

Ρατίδ, 1946, Λεύκωμα, πίν. ΒΧΙΙΙ. 1), όπως καί εις άλλας (Ε3δδτΐδ, Ένθ3 άν. 

πίν. XVIII. 2,3), είκονίζονται εκατέρωθεν τοΰ στύλου αί δύο μετά φωτοστεφάνου 

μορφαί (Κόνων καί Μάρθα), χωρίς όμως έπιγραφάς, διά τούτο δέ καί δεν ήδυνήθη 

νά τάς ταύτιση ό Ε355115. Τήν ποικιλίαν τών παραστάσεων γυριο από τον στυλίτην, 

τήν παρατηρουμένην εις τάς Ευλογίας .αύτάς, ό Ε3δδΐΐδ (Ένθ3 άν. 82) ερμηνεύει πολύ 

όρδώς από τήν άνπγραφήν διαφόρων επεισοδίων έκ σειράς τοιχογραφιών, αί όποΐαι 

έκόσμουν, φαίνεται, τάς εκκλησίας της Μονής τοΰ Θαυμαστού "Ορους και παρίστα- 

νον τον βίον καί τά θαύματα τοΰ Συμεών Θαυμαστορείτου. Μίαν άλλην Ευλογίαν τοΰ 

Συμεών, άρκετά όμα>ς διάφορον, εύρισκομένην εις τό ΒοΒΒίο τής Ιταλίας, άναδημο- 

σιεύει έκ τής ΚΐνίδΙδ άΐ ΑτοΒεοίο£ί3 Οπδίΐαηβ, 4,1927, ό 0γ3Β3Γ, Ένθ3 άν. 

πίν. ΕΧΙΙΙ. 2. Τέ?ως ό πατ. Κ. Μοαίοτάε, Νοιινεΐΐεδ πυα^εδ άε δίγΐΐίβδ, έν 

Μΐδεείΐαπεπ ΟιιίΠπιιπιε όε Ιετρίιβηΐοη, Κοηΐ3, 1947 (^Οπεηίβΐΰι οπδ«3η3 ρετίο* 

άίθ3, XII), 1,245 κ.έξ. όπου καί όλη ή νεωτέρα σχετική βιβλιογραφία, έδημοσίευσε 

τρεις άλλας Ευλογίας όμοιας προς τήν ύφ’ ημών μελετηθεΐσαν, άλλ’ όχι άπαραλλά- 

κτους. Ή επί τής μιας αύτών άκεραία σωζομένη έπιγραφή, πλησίον τής αριστερά 

τού στύλου μορφής : ΚΟΝΩΝ, άποδεικνύει τήν ήμετέραν συμπλήρωσιν, καθώς καί τον 

ταυτισμόν, απολύτως ακριβή. 
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τον, έπίλυσιν. Τά σπουδαιότερα από τά πορίσματα τής έρεΰνης μου αυτής 

εκθέτω ενταύθα. 

Είναι ανάγκη κατά πρώτον νά ίδωμεν ποια ήτο εις τήν πραγματικότητα 
ή μορφή του στυλίτου, τοΰ διερχομένου τήν σκληροτάτην ασκητικήν του ζωήν 
εις τήν κορυφήν τοΰ κίονος. 

"Ο,τι περί τής ζωής τών στυλιτών είναι γνωστόν έκ τών βιογραφιών 
των καί εξ άλλων γραπτών πηγών, τό συνεκέντρωσεν ευτυχώς ό παι. Ιππό¬ 

λυτος ΌοΙοΒαγε εις τό βιβλίον του περί τών στυλιτών αγίων1, Έκ τής έναρ- 

γεστάιης εκείνης είκόνος παραλαμβάνομεν ένταΰθα δ,τι ενδιαφέρει τήν ήμε¬ 

τέραν έρευναν. 

Οί κίονες τών στυλιτών, σχεδόν κατά κανόνα, δεν άνήκον εις αρχαία 
κτήρια, άλλ’ έστήνοντο είδιχώς δι3 αΰτοΰς2. Ό χίων τοΰ στυλίτου ίστατο 
συνήθως επί εΰρείας κτιστής εξέδρας μέ μικράν κτιστήν κλίμακα άναβάσεως 
εις αυτήν3. Τοΰτο βεβαίως δεν συνέβαινεν δταν ή βάσις τοΰ κίονος ήτο 
λαξευμένη εις τον βράχον 4. Ό κίων συνήθως δεν ήτο μονόλιθος, άλλ5 άπετε- 

λειτο εκ σπονδΰλων/Όσον αφορά εις τό ύψος του, αι έκ τών κειμένων ενδείξεις 

1 Η. Πε1ε1ΐ3γε, Εεδ 33ΐηί:δ δίγΐϊίεδ, Βτυχείΐεδ, 1923, σελ. ΟΧΕίν κ.έξ. 

2 ϋ ε 1 ε Β 3 υ θ, Ένθ3 άν. σ. 154,158. Μόνον διά τον Άγ. Άλύπιον άναφέ- 

ρεται εις τήν βιογραφίαν του ότι όνέβη επί κίονος, Ισταμένου επί αρχαίου ειδωλολα- 

τρικού τάφου καί φέροντος άνω «ταυρολεοντα·», τον όποιον ό "Αγιος κατεκρήμνισε μέ 

λοστόν καί κατέλαβε τήν θέσιν του. Τον «ταυρολέοντα» δ π. Όε1εΒ3γε, "Ενθ3 άν. 

ΕΧΧΧΙΙΙ, ερμηνεύει ώς «φανταστικόν ζφον, κατά τό ήμισυ ταύρον καί κατά τόήμισυ 

λέοντα». Νομίζω πολύ πιδανώτερον ότι πρόκειται περί συμπλέγματος λέοντος κατα- 

βάλλοντος ταύρον. Τοιαύτα συμπλέγματα επί ελληνιστικών ιδίως τάφων τής Μ. Ασίας 

εΐναι, ώς γνωστόν, συνηθέστατα. Προς τον «ταυρολέοντα» τοΰ κειμένου τούτου δεν 

εΐναι δυνατόν νά σχετίσωμεν τό περίφημον άνάκτορον τοΰ Βουκολέοντος είς τήν Κων' 

σταντινούπολιν, διότι έκεΐ, όπως βλέπομεν είς μίαν μικρογραφίαν τού έν Μαδρίτη 

κωδικός τοΰ Σκυλίτζη, άπεικόνισις παρά Ε· <3ε Βεγ1ΐέ, Ε’ΰαΒΐίΗίΐοη Βγζ3η· 

ΐΐηε, ΟτεηοΒΙε - Ρ3Π5, 1902, σ. 135, ύπήρχον είς τήν πρόσοψίν του δύο χωριστά 

άγάλματα λέοντος καί βοός, ίστάμενα επί ιδίας βάσεως έκαστον. Ώς άλλο παράδει¬ 

γμα στυλίτου επί άρχαίου κτηρίου θά ήδύνατο ίσως νά θεωρηθή ό διαμείνας επί τών 

κιόνων τού Όλυμπιείου είς τάς Αθήνας. Περί τούτου βλ, κατωτέρω. 

8 ϋεΙεΒα γε? Ένθ3 άν. ΟΕΙΙ, ΟΕΐν. 
* 'Η λαξευτή βάσις τού κίονος τοΰ Άγ. Συμεών σψζεται, ώς γνωστόν, είς τήν 

παρά τήν Αντιόχειαν μονήν του (Καλάτ Σιμάν). Ό ε 1 ε Β 3 υ ε, Ένθ5 άν. ΟΧΕΙΧ 

κ.έξ. Βλ. καί Ο. <3 ε ^ι·ρ1ΐ3ηίοη Ε3 νοίχ θεδ τηοηιιτηειιίδ, Νοιιν. δέπε, 

Κθίη3-Ρ3Πδ, 1938,128 κ.έξ. πίν. XXIV. 2. Βλ. ομοίως Π. ΚτεηΙεβΓ έν ^ΒγΒ. 

άεδ ΒεηΐδεΒ. 3τεΒ3θ1. Ιηδίίίυίδ, 49,1934, σ. 66, είκ. 4. “Επίσης σφζεται ή λαξευτή 

βάσις τού κίονος τοΰ "Αγ. Συμεών Θαυμαστορείτου είς τά ερείπια τής έγγύς τής 

Αντιόχειας Μονής τοΰ Θαυμαστού "Ορους. Βλ. Οτ&ύαΓ, Ματίγηιιηι, I, σ. 603, 

είκ. 55 καί τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν είς τήν σ. 119, σημ. 1. Πρβ. καί Ό ε 1 ε Η 3 γ ε, 

νΕνθ3 άν. ΟΧΕΥΙ. 
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δεν είναι πολύ σαφείς. Φαίνεται όμως οτι συνήθως οί κίονες ήσαν μάλλον 
χαμηλοί, ενίοτε μάλιστα πολύ χαμηλοί1 . Έξαίρεσιν ίσως άπετέλει δ τελευ¬ 

ταίος κίων, εις τον όποιον άνέβη δ "Αγ. Συμεών, εχων, κατά τά κείμενα, το 

απίθανον ύψος των 16-18 μέτρων 2. 

Όμοίως ασαφείς είναι αί ενδείξεις των κειμένων και διά τά κιονόκρανα. 

Εις τον βίον τού στυλίτου Άγ. Λουκά γίνεται λόγος περί «κεψαλίδος τού 
κίονος»6. Νομίζο) βέβαιον οτι δεν πρόκειται περί κιονόκρανου, αλλά περί 
ευρείας πλακός, τοποθετημένης εις την κορυφήν τού κίονος. "Οτι έκεϊ εχρεια- 

ζετο εύρεια σχετικώς επιφάνεια είναι βέβαιον, διότι και μικρός οικισκος 
ύπήρχεν εκεί, ώς θά ίδωμεν, άναφέρονται δε εις τας βιογραφίας των στυλι¬ 

τών καί περιστατικά, κατά τά οποία ούτοι εδεχοντο εκεί και επισκεπτας και 
άσθενούντες κατεκλίνοντο 4. Αλλά ή επιφάνεια συνήθους κιονοκράνου, όσον- 

δήποτε μεγάλου, δεν θά ήτο δυνατόν νά εχη τάς εκεί άπαιτουμένας ευρείας 
διαστάσεις. Διά τούτο ή «κεφαλίς τού κίονος» πρέπει, νομίζω, νά έρμηνευθή 
ώς εύρεια πλάξ, προσηλωμένη εις την κορυφήν τού κίονος. Κατά ταύτα ή 
γνώμη τού π. ΟοΙεΙι&ΥΟ, δμιλούντος περί κιονοκράνου ή περί αρκετά πλα¬ 

τέος άβακος5, είναι, νομίζω, άκριβεστέρα κατά τό δεύτερον μόνον ήμισυ 
αυτής. Εις μερικά άλλίοστε συριακά ανάγλυφα στυλιτών6 καθώς καί εις μερι¬ 

κός Ευλογίας τού *Αγ. Συμεών Θαυμαστορείτου7 είκονίζεται, κατά τρόπον 
παραδόξα>ς ρεαλιστικόν, ή πλάξ εις τό άνω μέρος τού κίονος, ή επεχουσα την ^ 

θέσιν κιονοκράνου. 
Ή πλάξ, επί τής οποίας ΐστατο δ στυλίτης, έφερε γύρω περίφραγμα, 

προστατεύον αυτόν από τής πτώσεως. Τούτο άπετελειτο κατα το πλεΐστον 
από κάγκελλα ξύλινα ή σιδηρά, άλλοτε δε ήτο κατεσκευασμένον εκ σανί- 

1 Όεΐεΐιμγθ, "Ενθ’ άν. ΟΙ/ΙΠ κ.έξ. 

2 ΌεΙε1ι&γε, ”Ενθ3 άν. ΟΕΧΧΙ. Κατά τον Θ ε ο δ ιό ρητόν, ό τελευταίος 

κίων είχε ύψος 36 πήχεων, κατά δέ τον συριακόν βίον, 40. Βσ1εΙι&γθ, XXVII κ.έξ. 

ΟΕ. 'Ο άε νο§ηε καί άλλοι έπεχείρησαν νά υπολογίσουν τό ύψος του έκ της ύπαρ- * 

χούσης βάσεως καί του σφζομένου τμήματος σπονδύλου. 01 υπολογισμοί όμως αυτοί 

δέν φαίνονται πολύ πιθανοί, ώς πσ,ρετήρησεν ήδη ό Π ε 1 ε 1ι α γ ε, ΟΙ/ΧΧΙ, διότι ό 

κίων δέν εύρίσκετο εις οικοδόμημα, ώστε νά υπάγεται εις τούς γνωστούς κανόνας άνα- 

λογιών. Το ύψος των 18 μ. έχει επίσης ό κίων μετά τής βάσεως καί τοϋ κιονοκράνου 

εις την άναπαράστασιν τοϋ Κ γ ε η 1ί β γ, κατά σχέδιον τοϋ Η. Οϊεδεηι&ηη, έν Ιδίιτύ. 

άε8 άεηΐδείι. ατοΜοΙ. Ιηδίΐίηίδ, 49,1934, σ. 68, είκ. 7. Τό βιβλίον τοϋ ϋ. Κτεη- 

ΙίβΓ, ϋίε ·\νπ11ί3θτί3ΐάΓθ1ΐ6 άεδ δγηιεοη δίγΐϊΐεδ ΐη Κ&ΤαΙ δϊιη’&η, 1939, δέν Ϋ 
ήδυνήθην νέ ϊδω. 

5 ϋε1ε1ιηγ€, "Ενθ* άν. σ. 209,4. 

4 Αυτόθι, σ. ΟΙ/ν. 

6 Αυτόθι, σ. ΟΙ/ν. 

• Ιν π 8 8 υ 8, "Ενθ3 άν. πίν. XXI, XXII. 

τ I, & 3 δ η 3, νΕνθ* άν. πίν. XXVIII. 1,3. Πρβ. καί Ο ΐ & 6 α γ, ’Ένθ3 άν· 

Λεύκωμα, πίν. ΤΧΙΙΙ, 1. 
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δων’. Συνήθως αί τρεις πλευραί τού περιφράγματος, ιδίως όταν τούτο 
ήτο εκ σανίδων, ύψούντο αρκετά καί έκαλύπτοντο άνω μέ σανίδας ή μέ 
τένταν, ενίοτε δερματίνην, τήν υπό τού βιογράφου τού Συμεών Θαυμαστο¬ 

ρείτου δνομαζομένην «καμασίνην μηλωτήν»2. Τό ξύλινον τούτο κατασκεύ¬ 

ασμα, τό καλυπιόμενον μέ τένταν καί μέ ανοικτήν τήν μίαν πλευράν, άπετέλει 
μικρόν οίκίσκον, προστατεύοντα κάπως τον στυλίτην8. Επειδή όμως εις τάς 
βιογραφίας των στυλιτών άναφέρονται καί ξύλινα ή σιδηρά κάγκελλα4, δυνά- 

μεθα νά συμπεράνωμεν οτι ταύτα εύρίσκοντο προ τής ανοικτής πλευράς τού 
οΐκίσκου, προστατεύοντα τον στυλίτην από τής πτοόσεως. Εις τάς τέσσαρας 
γωνίας τής πλακός ήσαν έμπεπηγμένοι, ίσως όχι πάντοτε, σταυροί5. Ή άνά- 

βασις τέλος προς ιόν στυλίτην καί γενικώς ή επικοινωνία τών μαθητών του 
καί τών επισκεπτών μέ αυτόν εγίνετο διά κινητής ξύλινης κλίμακος. Αύτη 
όμως δέν εύρίσκετο μονίμως εκεί, άλλ’ έτοποθετεΐτο υπό τών μαθητών τού 

στυλίτου, κατόπιν εντολής του6. 

Έρχόμεθα τώρα εις αυτόν τον στυλίτην. Τό κυριώτερον χαρακτηριστι¬ 

κόν τής ζωής τών στυλιτών, τό όποιον ιδιαιτέρως μάς ενδιαφέρει ενταύθα, 

είναι οτι τό πλεΐστον τής επί τού κίονος παραμονής των**, εκτεινόμενης πολ- 

λάκις εις αρκετός δεκάδας ετών, ούτοι ϊσταντο όρθιοι καί μόνον εις περί- 
πτωσιν άσθενείας κατεκλίνοντο. Τούτο ρητώς καί όμοφώνως μαρτυροΰσιν οι 
βιογράφοι όλων τών γνωστών μεγάλων στυλιτών7. Φαίνεται δέ ότι καί κατά 

1 ϋοΐεΐιαγε, νΕνθ3 άν. ΟΙΛΠ κ.έξ. 

2 ϋε!ε1ι&γε, “Ένθ3 άν. ΟΕνίΙ κ.έξ. 

3 Όε1ε1ΐίΐγε, ’Ένθ3 άν. ΟΙ,νΐΙΙ κ.έξ. Τοιοϋτος οίκίσκος, κτιστός όμως, 

έσώζετο μέχρι τοϋ παρελθόντος αΐώνος επί τοϋ επιστυλίου τοϋ συνδέοντος δύο κίο¬ 

νας τοϋ Όλυμπιείου εις τάς 3Αθήνας. Έκεΐ, κατά τήν παράδοσιν, είχε διαμείνει 

χριστιανός στυλίτης, τον όποιον διεδέχθη Τούρκος χότζας. Βλ. Δ. Καμπούρο- 

γλου, “Ιστορία τών 3Αθηναίων, 11,293. Μία τών παλαιοτέρων καί τών μάλλον 

ευκρινών απεικονίσεων, τών εις εμέ τουλάχιστον γνωστών, του οικιακού τούτου εύρί- 

σκεται μεταξύ τών σχεδίων τών έκτελεσθέντων κατ’ εντολήν τοϋ μαρκησίου άε Νοίη- 

Ιεΐ, δτε έπεσκέφθη οΰτος, κατά τό 1674, τάς Αθήνας, τά όποια άβασίμως θειυροϋν- 

ται ώς έργα τοϋ ]. 0αιτ6γ. Βλ. Η. Οίηση!, Αίΐιεηεδ &χι Χνΐΐε δίέείε, Ρ&Πδ, 

1898, πίν. XXII. Περί τοϋ οΐκίσκου βλ. καί Εύρετήριον τών Μεσαιωνικών μνημείων 

τής Ελλάδος, Τεΰχ. Γ', Α. Όρλάνδου, Μεσαιωνικά μνημεία τής πεδιάδος 

3Αθηνών κ.λ.π. Άθήναι, 1933, σ. 150, άριθ. 7, όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία, 

εις τήν όποιαν δέον νά προστεθή καί τό έργον τοϋ Οίηση!. 

4 ϋεΙεΙίΒΥε, ’Ένθ3 άν. ΟΕνίΠ καί 268,30. 

5 Βλ. Α. Ξυγγόπουλον εις τήν Έπετηρ. Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 

18,1948,83. 

6 Ό ε 1 ε ύ. 3 γ 6, ’Ένθ’ άν. ΟΙ,ΙΙΙ κ.έξ. Πρβ. καί τά συριακά άνάγλυφα καί 

τάς Ευλογίας παρά Ε&δδηδ, ’Ένθ’ άν. πίν. XVIII. 3, XXI, XXII. 

7 ϋ ε 1 ε 1ι η γ ε, ’Ένθ3 άν. ΟΕΧνίΙΙ. Εις τάς βιογραφίας τών στυλιτών υπάρ¬ 

χουν πλεΐστα χωρία άποδεικνύοντα τούτο. Αναφέρω, ώς λίαν χαρακτηριστικόν, έν έκ 

τοϋ 3ου βίου τοϋ Δανιήλ στυλίτου. Ό Γελάνιος, ιδιοκτήτης τοϋ τόπου, είς τον όποιον 
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τον δλιγόωρον ύπνον των ϊσταντο όρθιοι, στηριζόμενοι εις τό προ του οικι¬ 

ακού των κάγκελλον ΆΟσον αφόρα εις τό ένδυμα των στυλιτών, ούδεμίαν έχο- 

μεν σαφή μαρτυρίαν από τά κείμενα. Τό μόνον βέβαιον είναι δτι οί περισ¬ 

σότεροι τουλάχιστον των στυλιτών εφερον επί τής κεφαλής, όπως γενικώς οί 
άσκηταί τής 9Ανατολής, τό κοκοΰλλιον, μάλλινον ή δερμάτινον, περί του 
οποίου έκαμον ήδη μακρόν λόγον εις την προηγουμένην μελέτην μου2. 

Αυτή ήτο, εις άδράς γραμμάς, ή πραγματική εϊκών του κίονος καί του 
επ’ αυτού ίσταμένου στυλίτου, όπως εξάγεται από τά αγιολογικά κείμενα. 

Έρχόμεθα τώρα εις την εξέτασιν τής μορφής του στυλίτου, δπως άπε- 

δόθη αυτή υπό τής ορθοδόξου εκκλησιαστικής τέχνης από τών προεικονομα- 

χικών χρόνων μέχρι τών τελευταίων αιώνιον τής Τουρκοκρατίας. 

Μέ βάσιν τάς πολυαρίθμους ύπαρχοΰσας . παραστάσεις, δυνάμεθα νά 
σχηματίσωμεν τον εξής γενικόν τύπον: 

Ό στύλος δεν διαφέρει διόλου από τούς συνήθεις κίονας τών οικοδομη¬ 

μάτων. Έχει χαμηλήν βάσιν μέ σπείρας καί φέρει άνω κιονόκρανον μέπλου- 

σίαν γλυπτικήν διακόσμησιν. Ό κορμός τού κίονος, συνήθως κυλινδρικός, 

σπανιώτερον τετράπλευρος, παρίσταται ώς επί τό πλειστον έκ χρωματιστού 
μαρμάρου μέ φλέβας, κάποτε δέ φέρει καί δακτυλίους, κατ5 άπομίμησιν τών 
χάλκινων, μέ τούς οποίους έκοσμούντο οί κίονες τών μεγάλων καί πολυτελών 
εκκλησιών 3. Εις παραστάσεις μεταγενεστέρων χρόνων ό στύλος εΐκονίζεται 

εϊχεν άνεγερθη, ανευ τής άδειας του, ό κίων, άναγκάσας τον στυλίτην νά κατέλθη έξ 

αυτοΰ, μετενόησεν, δταν κατά την κάθοδον εΐδε *πόδας εκείνους (τοΰ Δανιήλ) ώς ειέ- 

ρονς κίονας, οϋς αΐ παννύχιοι στάσεις καί πανημέριοι οίδουντας καί ήλκωμένους καί τραυ¬ 

μάτων πλήρεις εδείκνυον», Βε1ε1ι&γ<;, ’Ένθ3 άν. 118 20-22. 

1 ΟεΙεΙι&ΥΘ, Ένθ’ άν. ΟΤΧΧ. 

8 Έπετηρ. Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 18,1948,84 κ.έξ. Κουκούλλιον φέρουν καί 

δύο μοναχοί παρά τον κίονα τοΰ στυλίτου επί μιας Ευλογίας τοΰ Συμεών Θαυμαστο- 

ρείτου. Ε 3.5 3 115, Ένθ’ άν. πίν. XVIII. 2. 

8 Εξαιρετικόν δλως παράδειγμα είναι ό κίων τοΰ Συμεών εις τον κώδ. 14 τής 

άγιορειτικής Μονής ’Εσφιγμένου, δπου ούτος φαίνεται άποτελούμενος έκ τεσσάρων 

μεταλλικών ελασμάτων συμπλεκόμενων κατά τό μέσον εις κόμβον. Ιί. ΒγοοΕ- 

Ε311Β, Ι)ίθ Κιιηδί ίη άβη ΑΐΙιοδ-ΚΙόδίθτη, Εσίρζΐ£, 1891, πίν. 26. 'Ο ζωγράφος 

απομιμείται κιονίσκους ευρισκομένους εις τέμπλα, ανάγλυφα θωράκια κ,λ.π. Βλ. Ο. 

Μΐΐΐσί, ΜοηιιιπΘηΙδ όγζβπΐΐηδ άε ΜίδΙτσ, Ρ&Π5, 1910, πίν. 44. 2,45.8. ’Αρχεΐον 

Βυζαντινών Μνημείων τής Ελλάδος, 1,1935, σ. 30,31.2,1936, σ. 23,35 κ.ά. Ο. 

3ο1ιιηιδεΓ£εΓ, Νίοερίιοτε Ρίιοεεδ, 271. Τά γλυπτά έξ άλλου ταΰτα φαίνονται 

άντιγράφοντα πραγματικά μετάλλινα αντικείμενα, μανουάλια κ,λ.π., τών οποίων ιδέαν 

μάς δίδει τό ξύλινον μανουάλιον τοΰ Βυζαντινού Μουσείου: Γ. Σωτηρίου, 

Όδηγός τοΰ Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, 2α έκδ. ’Αθήναι, 1931, σ. 65, είκ. 30. 

Τούς πλεκτούς αυτούς κίονας απεικονίζουν συνήθως οί βυζαντινοί ζωγράφοι εις τούς 

κανόνας αντιστοιχίας τών Ευαγγελίων. Βλ. προχείρως ΒύεΓδοΙΙ, Ε& ηιίηϊα- 

ίιιτε 1)^ζ&η1ίηβ, Ρ&πδ, 1926, πίν. XVII. 2. 
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ενίοτε κτιστός, μέ όρθογιονίους λίθινους δόμους (είκ. 2). Τέλος, ό'χι σπανίως, 
οί κίονες έχουν εις τό κάτω μέρος θύραν εισόδου, ενίοτε δέ και παράθυρα 
κατά τό ύψος, ως νά ύπήρχεν εις τό εσωτερικόν κλιμαξ οδηγούσα εις τήν 
κορυφήν των \ Ό κίων τού οποίου τό ύψος δυνάμεθα νά υπολογίσω μεν 
μόνον δταν παρ’αυτόν εΐκονίζονται πρόσωπα, είναι συνήθως χαμηλός, ολίγον 
ύπερέχων τού αναστήματος ανθρώπου. ΈπΙ τού κιονοκράνου τέλος παρί- 

σταται, δχι δμως πάντοτε, τό περίφραγμα, είτε άποτελοΰμενον από κάγκελ?.α 
είτε συμπαγές, ξύλινον ή κτιστόν, οπότε φέρει συνήθως επί τής επιφάνειας 

του διακόσμησιν. 
5Αν συγκρίνη τις τήν εικόνα τούτην τού κίονος προς τήν πραγματικήν, 

τήν οποίαν ανωτέρω έσκιαγραφήσαμεν μέ βάσιν τά κείμενα, θά πεισθή δτι 
μεταξύ τών επί τών μνημείων παραστάσεων καί τής πραγματικότητος ελά¬ 

χιστη σχέσις υπάρχει. Οί κίονες εις τάς εικόνας είναι σχεδόν φανταστικοί, 

άντιγράφοντες δχι τήν πραγματικότητα, άλλα τά αρχιτεκτονικά μνημεία. Έκ 
τών αρχιτεκτονικών μνημείων, ιδιαιτέρως δέ, δπως θά ίδωμεν, από τούς υψη¬ 

λούς στήλους, τούς φέροντας προτομάς αύτοκρατόρων κ.λ.π. έλήφθη τό πρό¬ 

τυπον τού κορμού έκ χρωματιστού μαρμάρου, τής (δασέως μέ τάς σπείρας 
καί τού κιονοκράνου μέ τήν πλουσίαν γλυπτικήν διακόσμησιν. Επίσης έκ 
τών μεγάλων θριαμβευτικών στηλών, αί όποΐαι έκόσμουν τάς πλατείας τής 
Κωνσταντινουπόλεως καί άλλων μεγάλων πόλεων, άντεγράφησαν αναμφι¬ 

βόλους αί θύραι εισόδου καί τά στενά καθ’ ύψος παράθυρα, τά φωτίζοντα 
έκεΐ τήν μέχρι τής κορυφής οδηγούσαν έλικοειδή κλίμακα2, τά όποια εΐδομεν 
δτι πολλάκις εΐκονίζονται εις τούς κίονας τών στυλιτών, δπου βεβαίως το ιαύτη 
εσωτερική κλιμαξ δεν ύπήρχεν. "Ολος αυτός ό πλούτος τών χρωματιστών 
μαρμάρων καί τών αναγλύφων κιονοκρά/νοον είναι βεβαίως ξένος προς τον 
άπλούν καί λιτόν κίονα τών στυλιτών. Ή τέχνη σπανιώτατα, ώς εΐδο μεν, 

εΐκόνισε τον άπλούν άβακα, τον επέχοντα θέσιν κιονοκράνου εις τούς κίονας 
τών στυλιτών, ουδέποτε δέ, καθ’ δσον γνωρίζω, παρέστησε τον οίκίσκον, 

τον προφυλάσσοντα τον ασκητήν. 

Οί ζωγράφοι καί οί γλύπται συστηματικώς, θά ήδύνατό τις νά εΐπη, 
άπεμακρύνθησαν από τήν πραγματικότητα. Πόσον δέ δλίγην σημασίαν 
άπέδιδον εις τήν πιστήν άπεικόνισιν τών πραγμάτων δεικνύει τό γεγονός οτι 
ό ζωγράφος, ό έκτελέσας κατά τον 11ον αιώνα τήν μικρογραφίαν τού Συμεών 

1 Π.χ. Παντάνασσα Μυστρά: Μ ΐ 11 ε ί, ΜΐδΙτπ, πίν. 150.3. Βλ. καί τάς 

παρατηρήσεις τοΰ Β θ I 6 1ι & γ ε, ’Ένθ3 άν. ΟΕΠΙ, σημ. 8. 

2 Βλ. π.χ. τήν είσοδον εις τήν βάσιν τοΰ κίονος τοΰ Θεοδοσίου κατά τό σχέδιον 

τοΰ ΤτίηίΙγ Οο11ε§ε έν Ο&ηιδτκί^ε παρά Α. Ογ ιιύ&Γ, Ε’εηιρετειίΓ ά^ηδ Γατί 

δγζ&ηίΐη, ΡδΠδ, 1936, πίν. XV. Επίσης τά στενά παράθυρα τοΰ ίδίου κίονος, 

κατά τό σχέδιον τοΰ Μεΐούίοι· Εοτεΐι, παρά ΤΕ. Κεΐη&εΐι έν Κενυε άεδ 

Εΐιιάεδ Οτεεςιιεδ, 9, 1896, σ. 79, είκ. 5. 
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ν 

/ / \ 

εις τον κό)δ. 2 τής άγιορειτικής Μονής 'Αγ. Παντελεήμονος, παρέστησε τήν 
κλίμακα, διά τής οποίας οί μαθηταί και οΐ έπισκέπται έπεκοινώνουν μέ τον β^—στυλίτην, δχι ξυλίνην κινητήν, δπως 

Ρ ήτο εις την πραγματικότητα και όπως 

/ \ την βλέπομεν εις άλλας παραστάσεις, 

/Ζγ^ /! άλλα κτιστήν, μέ έπένδυσιν εκ χρώμα- 
1 /&$.) Λ) / ^ , , 

\ ,. \ (ί./ΙίΑή/ν / τιστων μαρμάρων \ 
’Αλλ8 εκεί, δπου οι βυζαντινοί 

7λ τεχνΐται άπεμακρΰνθησαν σχεδόν καθ’ 

ήΡ ^ | \ ολοκληρίαν από την πραγματικότητα, 

ΤΐΓλ ^ΤυΤΤΤΓ I είναι ή είκών αΰτοΰ του στυλίτου επί 

Τ 'Μ ρ/ I τού κ^ον®5 του.Ό στυλίτης, από των 
V /^\ΙΙ\ παλαιοτέρων ακόμη παραστάσεων του, 
■ „ / [ εΐκονίζεται επί του κιονοκράνου κατά 

4—ρ κανόνα εν προτομή κατενώπιον, σπα- 

^>χ?Ι νιώτατα δέ εστραμμένος προς τά πλά- 

V^ / για, άλλα πάντοτε εν προτομή. Εις 
ν-^.Ν δλας δμως τάς παραστάσεις αυτάς δεν 

_-είναι δυνατόν νά έννοήση τις που 
/ 'ζΤ" εύρίσκεται τό κάτω σώμα του στυ- 

X Ζ' λίτου. Τό πράγμα είναι άκόμη 

Είκ. 1. Ό Άγ. Άλύπιος. δυσκολώτερον ^ εις τάς^ παλαιοτέρας 
3 Εκ μικρογραφίας τοϋ Μηνολογίου παραστάσεις, ιδίως επι των Ευλο- 

τον Βατικανού. γιων, οπού πολύ συχνά παραλείπεται 

καί αυτό τό περίφραγμα, ή δέ προ¬ 

τομή του στυλίτου εΐκονίζεται απ’ ευθείας επί του κιονοκράνου ή του άβακος 1 2. 

Την περίεργον αυτήν παράστασιν φαίνεται οτι έπεχείρησαν ενίοτε οί 
ζωγράφοι των μετά τήν Είκονομαχίαν χρόνιον νά τήν ερμηνεύσουν κατά τινα 
τρόπον. Ούτως δ Νέστωρ, δ εκτελέσας τήν μικρογραφίαν του 'Αγ. Άλυπίου 
εις τό Μηνολόγιον του Βασιλείου Β'τοΰ Βουλγαροκτόνου, τό δποΐον άπόκειται 
εις τήν Βιβλιοθήκην του Βατικανού, παρέστησε τον στυλίτην κατά τρόπον 
δίδοντα τήν έντΰπεοσιν δτι οΰτος χάθηται ίσως επί του κιονοκράνου μέ τους 
πόδας διεσταυρωμένους κατά τον ανατολικόν τρόπον 3 (είκ. 1). Οί ζωγράφοι 
των μετά τήν άλωσιν χρόνων έπεχείρησαν ομοίως καί αυτοί νά δώσουν κά¬ 

7 ' ^ 

Είκ. 1. 'Ο Άγ. Άλύπιος. 

3Εκ μικρογραφίας τον Μηνολογίον 

τον Βατικανού. 

1 Δελτίον Ρωσικού Ινστιτούτου Κωνσταντινουπόλεως, 7,1901, πίν. 36 καί σ. 185. 

2 Βλ. Έπετηρ, Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, ’Ένθ’ άν. σ. 79, είκ. 1 καί Οτα- 

1ϊ2γ, Μ&τΡρπιιιη, Λεύκωμα, πίν. ΕΧΙΙΙ. 1, ώς καί τό συριακόν άνάγλυφον παρά 

Ιν&δΒΐΐδ, ’Ένθ’ άν. πίν. XXI. 

3 II Μ€ΐιο1ο§;ιο άί Β&δίΐϊο II (Οοά. ναίίο., £γ. 1613), Τοτίηο, 1907 (Οοάίοεε 

σ Υειίίο&ηίδ δοΐοοίί... νοί. VIII) πίν. 208. 
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ποιαν ερμηνείαν εις τήν παράστασιν. Ούτως δ ζωγράφος ό εκτελέσας κατά τό 
1548 τάς τοιχογραφίας του καθολικού τής Μονής Βαρλαάμ των Μετεώρων εις 
τήν εΙκόνα τοϋ Συμεών, θέλων νά παραστήση, διά 
λόγους σχετικούς μέ τον βίον τοϋ στυλίτου, τον 
πλήρη σκωλήκων πόδα του, έζωγράφησε τούτον 
έξερχόμενον άπό οπήν τού κτιστού περιφράγματος, 

τοϋ περιβάλλοντος τό άνω μέρος τού κιονοκράνου 1 

(είκ. 2). Ό τρόπος δμως, μέ τον οποίον ο πούς 
τού Συμεών εξέρχεται άπό τήν οπήν τοϋ περι¬ 

φράγματος, προϋποθέτει τον στυλίτην καθήμενον 
κατά τον ανατολικόν τρόπον. Εις μεταγενεστέρους 
άκόμη χρόνους έδόθη άλλη ερμηνεία εις τήν παρά- 

στάσιν. Εις μίαν εικόνα τής Πινακοθήκης τοϋ 
Βατικανού, άνήκουσαν εις τάς άρχάς ΐσως τού 
18ου αίώνος, δ στυλίτης φαίνεται καθήμενος πιθα- 

νώτατα επί σκαμνιού 2 (είκ. 3). 

Αί διάφοροι αύταί άπόπειραι ερμηνείας τής 
παραστάσεως τοϋ στυλίτου δεικνύουν δτι αϋτη 
είχε καταστή, φαίνεται, ακατανόητος και είς αυτούς 
ακόμη τούς ζωγράφους των κυρίως βυζαντινών 
χρόνων, πολύ δέ περισσότερον είς τούς άγιογρά- 

φους τής μετά τήν άλωσιν περιόδου. Είκ. 2. Ό Ά. Συμεών. 

Τοιγογραφία (1548) Μον. 

Πώς δμα)ς έδημιουργήθη ή παράδοξος αυτή Βαρλαάμ Μετεώρων. 

παράστασις τοϋ στυλίτου έν προτομή επί τοϋ 
κίονος ; Ό ΐνιιΐίί έπεχείρησε νά έρμηνεΰση τήν παράστασιν λαμβάνων 
ώς βάσιν τήν πραγματικότητα. Παρεδέχθη δηλαδή οτι ή είκών τοϋ στυ¬ 

λίτου προϋποθέτει τον θεατήν ευρισκόμενον χαμηλά καί εγγύτατα του 
κίονος, οπότε, διά λόγους προοπτικούς, δεν θά ήτο δυνατόν νά ΐδη τις· 

1 Τό σχετικόν έπεισόδιον έκ τοϋ βίου τοϋ Συμεών είναι τό ακόλουθον. Εις 

σκώληξ άπό τον πλήρη ελκών πόδα τοϋ στυλίτου «και γάο ιγ} διηνεκεΐ εκείνη στάοει 

καί ά%'ενδότω> τον ποδός ελκει βονοντος, διατριβή οκωλήκων το οκελος γεγενητο», επεσε 

προ τοϋ κάτωθεν ίσταμένου Σαρακηνοΰ φυλάρχου, μεταβληθείς εις πολύτιμον λίθον. 

Μ ϊ 2Π0, ΡΟ, 114,357. Καί άπό τό έπεισόδιον αυτό έχομεν μίαν είσέτι ένδειξιν 

δτι οί στυλΐται ϊσταντο διαρκώς όρθιοι. Είς μίαν εικόνα τής Κύπρου μέ χρονολογίαν 

1730 καί οί δύο πόδες τοϋ Συμεών εξέρχονται άπό όπάς εύρισκομένας είς το κιονό- 

κρανον καί οχι είς τό περίφραγμα. Είς τήν επί τοϋ είληταρίου τοϋ στυλίτου επιγρα¬ 

φήν γίνεται λόγος περί των σκωλήκων. Ο. Τα II) ο ί Κ,ίοβ, ΤΙιε Ιοοηε οί 

Ογρηΐδ, Εοπάοπ, 1937, πίν. ΧΕΠΙ. 125 καί σ. 260, άριθ·. 125. 

3 Α. Μ ιι ΰ ο ζ, I ςμιαάπ ύΐζαηΐίηί άεΐΐα Ρίηαοοίεοα ναίΐοαηα, Κοιπα, 

1928, πίν. X. 3. 
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παρά μόνον τό άνω σώμα του στυλίτουΧ. Ή ερμηνεία όμως αυτή του 
\Υιι1ί£ δεν φαίνεται πιθανή, διά πολλούς λόγους. Κατ5 αρχήν είναι ακατα¬ 

νόητος διά τήν βυζαντινήν ζωγραφικήν ή τό¬ 

σον πιστή και επιστημονική, θά ήδΰνατό τις 
νά εϊπη, εφαρμογή τής φυσικής προοπτικής 
και των αποτελεσμάτων της. Ή άπεικόνισις 
εξ άλλου του περιφράγματος γύρω του στυ¬ 

λίτου, τήν οποίαν ό \νιιί££ φέρει εις ένίσχυ- 

σιν τής γνώμης του, άποδεικνύει ακριβώς τό 
αντίθετον. "Οπου τό περίφραγμα αυτό παρί- 

σταται με κάγκελλα, διά μέσου αυτών δια- 

κρίνεται τό σώμα τού στυλίτου, τό όποιον 
φθάνει μόνον μέχρι τού κάτο) μέρους τού στή¬ 

θους 1 2. Εις τήν πραγματικότητα όμως, και μέ 
όλην τήν προοπτικήν βράχυνσιν, τό κιονό¬ 

κρανου δεν θά ήτο αρκετόν νά κρυψη τό υπό¬ 

λοιπον σώμα τού στυλίτου, από τού στήθους ,]. 

καί κάτω. Αλλά καί αυτή ή βάσις τής ερ¬ 

μηνείας τού \νυ1££, ότι δηλαδή ό καλλιτέχνης 
προϋποθέτει τον θεατήν ευρισκόμενον έγγύ- φ 

τατα τού στύλου καί χαμηλότερου αυτού, άπο- ] 

δεικνύεται εκ τών μνημείων όχι ασφαλής. Ή μικρογραφία τού Άγ. Άλυ- 

πίου εις τό Μηνολόγιον τού Βατικανού, ή ανωτέρω παρατεθεισα (είκ. 1), 

καθώς καί άλλαι ακόμη εικόνες στυλιτών3, έχουν σχεδιασμένου τό κιονόκρα¬ 

νο ν καί τό επ' αυτού περίφραγμα κατά τρόπον ό όποιος προϋποθέτει τον 
θεατήν ευρισκόμενον εις θέσιν ύψηλοτέραν τού κίονος καί, φυσικά, καί τού 
στυλίτου. *Άν ή γνώμη τού \ΥιιΙ££ ήτο ορθή, θά επρεπεν εις τάς εικόνας 
αύτάς νά φαίνεται ολόκληρον τό σώμα τού στυλίτου καί όχι μόνον τό άνω 
μέρος. Λόγοι όθεν φυσικής προοπτικής δέν είναι δυνατόν νά ερμηνεύσουν 
τήν παράδοξον αυτήν άπεικόνισιν τών στυλιτών. 

Ό 1/385115 άπεπειράθη μίαν άλλην ερμηνείαν τής παραστάσεως. «Έπί 

1 Ο. ΛΎαΗΙ έν ΤΗ. \ν-ίε£3η<:1, ΜίΙΙεί, ΙΕΙ. 1: Όεε Ι,3Ϊιηο5, ΒειΊίη, 

1913, σ. 205, σημ. 2. ’ψ 

3 Βλ. κ.χ. II Με ιιο Ιο βίο, πίν. 2. Επίσης τά ψηφιδωτά τής Νέας Μονής Χίου 

εις τό φωτογρ. λεύκωμα Γ. Τσίμα-Π. Παπαχατξηδάκη, Ψηφιδοιτά τής 

Νέας Μονής Χίου, ’Αθηναι, πίν. 41-46. ΙΙροχείρως καί έν Α. Οτίαηάοδ, 

Μοηιιηιοηίε Βγζ3ηί:ϊη3 άε ΟΗϊοέ, II, ΡΙαιιοΗοε, ΑίΗέηοδ, 1930, πίν. 26,1. 

3 Π.χ. ή τοιχογραφία τοϋ Συμεών Θαυμαστοοείτου εις τό ΙΙρωτάτον Άγ. 

"Ορους: Ν. Κοντακώφ, Μνημεία τής χριστιανικής τέχνης τοϋ "Αθω (ρωσ.), Πε- 

τρούπολις, 1902, σ. 67, είκ. 28. 

Είκ. 3. 'Ο "Αγ. Συμεόίν. 

* Εξ εΐκόνο; τής Πινακοθήκης 

τον Βατικανού. 

τού κίονος, λέγει ούτος, ό άγιος προστατεύεται από έν περίφραγμα. Τούτο 
αποκρύπτει τό κάτω σώμα μέχρι τού μέσου τού στήθους. Κατ5 άρχάς παρέ¬ 

στησαν τον στυλίτην, όπως τον έβλεπον, δηλαδή μίαν προ¬ 

τομήν, εύρισκομένην ύπεράνω τού περιφράγματος. Μία 
δυσαναλογία, ευεξήγητος άλλωστε, ήγαγεν εις τήν μεγέ- 

θυνσιν τής προτομής εις βάρος τού περιφράγματος καί τού 
κίονος. Αυτός ήτο ό μόνος τρόπος νά καταστήσουν εύδιά- 

κριτον τήν προτομήν έπί τών μικρών αντικειμένων1. Διά 
τής άπλοποιήσεως μάλιστα έφθασαν μέχρι καταργήσεως 
τού περιφράγματος. Ούτως ό άγιος ένεφανίσθη ως απλή 
προτομή έπί κίονος»2. Κατ5 αρχήν λοιπόν καί ό Έ&85118 

παραδέχεται τήν γένεσιν τής παραστάσεως εκ λόγων προο¬ 

πτικών, όπως προ αυτού καί ό ΧΥιιΙίί. ’Αλλά διά τούς 
ανωτέρω άναπτυχθέντας λόγους, νομίζω ότι καί τής ερμη¬ 

νείας αυτής ή βάσις, ή προοπτική δηλαδή βράχυνσις, δέν 
εύσταθει. Τά διαδοχικικά όμως στάδια σχηματοποιήσεως 
καί άφαιρέσεως, τά όποια σημειώνει ο 1/3.55115, έχουνΡ 
αρκετήν σημασίαν. 

Λόγοι λοιπόν προοπτικοί δέν είναι δυνατόν νά ερμη¬ 

νεύσουν τήν περίεργον παράστασιν τού στυλίτου. 

Τήν ερμηνείαν τής εΐκόνος δέον, νομίζω, ν5 άναζητή- 

σοιμεν αλλαχού. Είς τήν συστηματικήν δηλαδή άπομά- 

κρυνσιν τής βυζαντινής τέχνης από τήν ρεαλιστικήν παράστασιν, άπομάκρυν- 

σιν ύπαγο ρευσμένη ν έκ λόγων σχηματοποιήσεως καί ρυθμού. Είναι δηλαδή 
άξιον προσοχής ότι ή βυζαντινή τέχνη άπέφυγε, σχεδόν συστηματικώς, νά εϊκο- 

νίση τον στυλίτην όρθιον επί τού κίονος, άν καί είς τήν πραγματικότητα, όπως 

εΐδομεν, ούτος ήτο πάντοτε όρθιος. Διατί άπέφυγον οΐ βυζαντινοί τεχνιται τήν 
άπεικόνισιν τού στυλίτου όρθιου μάς διδάσκουν αί ελάχισται τοιαύται παρα¬ 

στάσεις, μεταξύ τών οποίων ή άρχαιοτέρα είναι, άν δέν άπατώμαι, ή είκών τού 
Συμεών επί ενός μικρού συριακού αναγλύφου άποκειμένου εις τό Μουσειον 
τού Λούβρου 3 (είκ. 4). Έκεΐ ό στυλίτης είκονίζεται όρθιος έπί τού κίονος, 
φέρων μακρόν κολόβιον καί έκτείνων τάς χειρας είς σχήμα δεήσεως. Περί¬ 

φραγμα έπί τού κιονοκράνου δέν φαίνεται νά ύπάρχη. Έκ τής κυρίως βυζαν- 

Ε I κ. 4. Ό “Αγ. 

Συμεών. 

Σνριακόν άνάγλν- 

φον είς τό Μ ον- 

οεΐον τον Λούβρου. 

1 Εννοεί ό σ. τάς Ευλογίας καί άλλα μικρών διαστάσεων αντικείμενα, όπου 

παρίστανται στυλΐται. 

2 1,3.$ 3 υ 5, Ένθ·* άν. 80. 

“ Ο γ 3 Η 3 γ, ΜαΓφπιχιη, II, σ. 360, είκ. 139. Βλ. καί σ. 51, όπου καί ή σχε¬ 

τική βιβλιογραφία. 
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τινης εποχής ου δεν τοιοΰτον παράδειγμα είναι, εις εμέ τουλάχιστον, γνωστόν. 

Οΐ Κρήτες δμως άγιογράφοι τού 16ου αιώνος παρέστησαν τοιαΰτας μορψάς 
όρθιων στυλιτών, όπως ό έκτελέσας κατά το 1568 τάς 
τοιχογραφίας του καθολικού εις την άγιορειτικήν 
Μονήν Δοχειαρίου *. Έκεΐ τό σχετικώς υψηλόν επί 
του κιονοκράνου περίφραγμα καλύπτει τό κάτω σώμα 
του στυλίτου μέχρι περίπου τής οσφύος. "Αργότερα, 
μία ήμιεσβεσμένη παράστασις στυλίτου μεταξύ τών 
από τοϋ 17ου αιώνος τοιχογραφιών τής Μονής Αστε¬ 

ριού, επί του 1 Υμηττού, είκονίζει τό περίφραγμα καλύ- 

πτον τούς πόδας μόνον του αγίου μέχρι τού κάτω 
περίπου μέρους τών μηρών (είκ. 5). Αί παραστάσεις 
αύταί τών όρθιων στυλιτών άποδεικνΰουν τάς ερμη¬ 

νείας καί τού \νιι!ί£ καί τού Ιν&55ΐΐ3 περί προοπτικής 
βραχΰνσεως όχι εύσταθοΰσας» διότι εις αύτάς, άν καί 
ό θεατής υποτίθεται εις επίπεδον χαμηλότερου, έν τού- 

τοις τό σώμα τού στυλίτου είκονίζεται σχεδόν όλό- 

κ?^ηρον. 

"Αλλ" αί παραστάσεις αύταί, ιδίως τό συριακόν 
ανάγλυφου τού Λούβρου καί ή τοιχογραφία τής Μο¬ 

νής Αστεριού, μάς επιτρέπουν νά έννοήσωμεν διατί 

Είκ 5. Στυλίτης. οί βυζαντινοί τεχνΐται άπέφυγον έπιμελώς τήν παρά- 

Τοιχογραφία Μ. Άστε- στάσιν τού στυλίτου όρθιου έπί · τού κίονος, όπως 
οίον επί τον Ύμηηον. δηλαδή ήτο εις τήν πραγματικότητα. Ή παράστασις 

ολοκλήρου τού σώματος τού στυλίτου όρθιου δίδει 

περισσότερον τήν εικόνα αγάλματος επί κίονος, χωρίς νά παρέχη τήν ΐσχυράν 
καί επιβλητικήν έντύπωσιν, τήν προκαλουμένην έκ τής επί τού κιονοκράνου 
προτομής, ως τήν διεμόρφωσεν ή βυζαντινή τέχνη. Τήν εικόνα αυτήν τού 
αγάλματος θέλων, ίσως, ν" αποφυγή ό ζωγράφος τής Μονής Δοχειαρίου 
παρέστησε τό περί τό κιονόκρανου περίφραγμα υψηλότερου τού συνήθους. 

Περισσότερον λοιπόν λόγοι αισθητικής έντυπώσεως άπέτρεψαν, φαίνεται, 

τούς βυζαντινούς τεχνίτας από τήν παράστασιν τού στυλίτου δλοσώμου έπΐ 
τού κίονος. Έκτος όμως τούτου, υπάρχει, ΐσως, καί άλλη ακόμη αιτία. Ή 
όμοιότης δηλαδή, τήν οποίαν παρουσιάζουν οί όρθιοι επί τού κίονος στυ- 

λΐται προς τα αγάλματα. 'Όπιος είναι γνωστόν, εις τήν θρησκευτικήν τέχνην 
τών Βυζαντινών τά επί κιόνων αγάλματα εΐκονίζουν πάντοτε τά είδωλα τών 

εθνικών2. 

1 Ο. Μ ϊ 11 ε 1, Μοιιιιηιεηίδ άβ ΓΑίΙιοδ, I, 1,63 ρείηίιίΓεδ, Ρ&πδ, 1927, πίν. 227. 
2 Βλ. π.χ. 01ι. Όίεΐιΐ, Μπηυεί <358γ1: ύγζ&ηίΐη, 2& έκδ. Ρ&πδ, 1925-1926, 
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Οί βυζαντινοί λοιπόν τεχνΐται ούτε από λόγους προοπτικής καί φυσικής 
άποδόσεο^ς τής πραγματικότητος ούτε από άγνοιαν τών πραγμάτων κατέληξαν 
εις τήν δημιουργίαν τής παραδόξου εΐκόνος τού στυλίτου έν προτομή επί τού 
κίονος. Άπό τού 5ου αιώνος, οπότε εμφανίζεται ό πρώτος καί περιφημό¬ 

τερος τών στυλιτών, ό Συμεών, μέχρι τού 19ου ακόμη, άσκηταί, διερχόμενοι 
τήν σκληράν ζωήν των επί τής κορυφής κίονος δεν έπαυσαν νά υπάρχουν1. 

Οί βυζαντινοί τεχνΐται, άν καί καθημερινώς τούς εβλεπον καί εις τήν "Ανα¬ 

τολήν καί εις αυτήν τήν Κωνσταντινούπολιν, ουδέποτε έσκέφθησαν νά τούς 
παραστήσουν δπιος ήσαν εις τήν πραγματικότητα, καί τούτο, ϊνα μή εις τάς 
εικόνας τιον παρέχουν ούτοι τήν έντύπωσιν αγαλμάτων. Καί δταν δέ ενίοτε, 

διηγούμενοι δι" εικόνων τον βίον των, εύρέθησαν εις τήν ανάγκην νά τούς 
παραστήσουν όρθιους, προσεπάθησαν παντοιοτρόπως νά κολάσουν τήν 
έντύπωσιν τού έπί στύλου αγάλματος. Παράδειγμα, αί μικρογραφίαι έκ τού 
βίου τού Συμεών εις τον κώδ. 14 τής άγιορειτικής Μονής Έσφιγμένου, 
άνήκοντα εις τον 11ον αιώνα. Έκεΐ ό Συμεών, άν καί όρθιος, δίδει τήν 
έντύπωσιν ότι οί πόδες του, άπό τών γονάτων περίπο^, εΐσχοιρούν εις τό 
κιονόκρανον2. 

Έν ακόμη ζήτημα είναι ανάγκη νά μάς άπασχολήση : Πόθεν έλαβον οί 
βυζαντινοί τεχνΐται τήν πρώτην ιδέαν τής άπεικονίσεως τών στυλιτών έν 
προτομή έπί τού κίονος; Μετά τού Όοηιπδ 3 πιστεύω καί έγώ ότι προς τον 
τρόπον αυτόν τής παραστάσεως τών στυλιτών δεν είναι ξέναι αί έπί υψηλών 
κιόνων προτομαί αύτοκρατόρων κ.λ.π. Ό Μαλάλας (Βοππ, σ. 279) διηγείται 
οτι εις τήν στέγην τού μεγάλου ναού, τον όποιον έκτισεν εις τήν Κύζικον ό 
"Αδριανός, έστησε καί τήν ίδιαν προτομήν έπί κίονος «...στήσας έαντω 

στήλην μαρμαρίνην στηϋαρίον μεγάλου πάνυ...», σφζομένην ακόμη έπί τών 

ημερών τού διηγούμενου τούτο χρονογράφου. Ό ίδιος επίσης διηγείται ότι 
μετά τον έπί Γαΐου Καλιγούλα μεγάλον σεισμόν, τον καταστρέψαντα τήν 
"Αντιόχειαν, ό φιλόσοφος καί μάγος (τελεστής) Δεββόριος, διά νά προστα- 

τεύση τήν πόλιν άπό όμοίαν μελλοντικήν καταστροφήν, έστησε εις μίαν τών 
πλατειών της πορφυροϋν κίονα καί έπ" αυτού προτομήν, «στηΦάριν μαρμά¬ 

ρινου», χαράξας έπί τού στήθους της τήν επιγραφήν: «"Άσειστα, άπτωτα» 

II, σ. 630, είκ. 304,305 (Κώδ. 6 Μ. !Αγ. Παντελεήμονος νΑθω) [Η. Οιηοηί|, 

Εν&ιιφϊΐεδ &νβο υιίηϊαΙιΐΓθδ ύγζαηίίηεδ άυ Χίε δίεείο, Ρ&τίδ, [1908], II, πίν. 119α 
(Κώδ. 74 Έθν. Βιβλιοθ. Παρίσιων), Δελτών Ρωσ. Ίνστιτ. Κωνσταντινουπόλεως, 

12,1907, Λεύκωμα, πίν. XXXI. 195,196 (Όκτάτευχος Σεραγίου). 

1 Ο ε 1 ε ύ & γ ε, “Ένθ’ άν. ΟΧΧ - ΟΧΧΧν. 
2 ΒγοοΪΜι5 113, Ένθ5 άν. πίν. 26. 

8 Ο. Ιΐεηαυδ, Βγζ3.ηίπΐθ Μοδ&ίε ϋεεοπιΐϊοη, Εοηάοη, 1947,29. 
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(Μαλάλας, Βοηη, σ. 265)\ Έκ των προχείρως συλλεγέντων δυο αυτών 
παραδειγμάτων γίνεται σαφές δτι τοιούτοι στύλοι, φέροντες προτομάς αύτο¬ 

κρατόρων η άλλας μορφάς, δεν ήσαν ασυνήθεις εις την "Ανατολήν καί δτι 
συνεπώς δεν αποκλείεται νά έδωκαν ουτοι εις τούς βυζαντινούς τεχνίτας την 
πρώτην ιδέαν τής παραστάσεως των στυλιτών εν προτομή εις την κορυφήν 
τού κίονος. Προς εν τοιούτον συμπέρασμα οδηγεί καί το γεγονός οτι οί κίονες 
των στυλιτών εικονίζονται σχεδόν πάντοτε, ως ειδομεν, εκ χρωματιστού μαρ¬ 

μάρου καί φέρουσι κιονόκρανα μέ πλουσίαν γλυπτικήν διακόσμησιν, ως καί 
βάσιν μέ γλυφάς. Τοιουτοι δέ πράγματι ήσαν οί υψηλοί κίονες μέ τάς προ¬ 

τομάς αύτοκρατόρων ή άλλων προσώπων, όπως μας επιτρέπουν να συμπερα- 

νωμεν όχι μόνον αι ανωτέρω παρατεθεΐσαι πληροφορίαι τού Μαλάλα, Ιδίως 
ή περί τού πορφυρού κίονος τής "Αντιόχειας, άλλα καί οί σωζόμενοι στύλοι 
εις τήν Κωνσταντινούπολή, οί φέροντες άλλοτε επί τής κορυφής αγάλματα 
αύτοκρατόρων, από τούς οποίους, ώς ειδομεν, άντεγράφησαν από τούς βυζαν¬ 

τινούς τεχνίτας αί θύραι καί τά μικρά καθ’ ύψος παράθυρα, τά εϊκονιζόμενα 

εις τούς κίονας τών στυλιτών. 

"Οτι δέ τοιουτοι στύλοι μέ προτομάς αύτοκρατόρων άνηγείροντο καί 
κατά τούς βυζαντινούς ακόμη χρόνους δεικνύει ή προτομή τού Βασιλείου Β' 

τού Βουλγαροκτόνου, εΐκονιζομένη επί υψηλού κατακόσμου κίονος μετά βάσεως 
εις μίαν μικρογραφίαν τού κώδικος τού Ζωναρά εις τήν Βιβλιοθήκην Εδίοηδε 
τής Μοδένης, ό όποιος ανήκει εις τον 14ον ή 15ον αιώνα1 2. Τήν παράστασιν 
αυτήν εύστοχώτατα ό Σπ.Λάμπρος εσχέτισε προς τας «οτηλας», ονομα, με το 
όποιον οί Βυζαντινοί άπεκάλουν τά αγάλματα τών αύτοκρατόρων3. Ή 
εϊκών αυτή τού Βουλγαροκτόνου εις τον κώδικα τής Μοδένης κατ’ ούδέν δια¬ 

φέρει από τάς παραστάσεις τών στυλιτών, καί μάλιστα από μερικάς τών 
παλαιοτέρων, οπού τό περί τον στυλίτην περίφραγμα έχει παραλειφθή 4. 

”Αν καί ή ιδέα τής παραστάσεως τού στυλίτου έν προτομή επί τού κίο¬ 

νος δέν φαίνεται νά είναι ξένη προς τούς στύλους μέ τάς προτομάς αύτοκρατό¬ 

ρων καί άλλων προσώπων, έν τούτοις ή επεξεργασία τής αρχικής αύτής ιδέας, 

ή εφαρμογή της εις τάς εικόνας τών στυλιτών και τέλος η ισχυρά σχηματο- 

ποίησις τής είκόνος αύτής ανήκουν εξ ολοκλήρου εις τούς βυζαντινούς τεχνίτας. 

1 Τοΰ δευτέρου τούτου περιστατικού, τοϋ έκτιθεμένου υπό τοϋ Μαλάλα, μνείαν 

κάμνει και ό Ε&55 113, Έν&’ άν. σ. 80, σημ. 1, άλλα διό νά τό απόρριψη, ώς 

άχρηστον μετά τήν ύπ’ αύτοΰ δοθεΐσαν ερμηνείαν, όσον αφορά εις τήν παράστασιν 

τοΰ στυλίτου έν προτομή έπ’ι τοϋ κίονος. 

2 Σ π. Λάμπρου, Λεύκωμα Βυζαντινών Αύτοκρατόρων, ΛΑΟήναι 1930, πίν, 55. 

8 Αυτόθι, σ. 21. 

4 Π.χ. Επδδΐιε, "ΕνΟ·5 άν. πίν. XVIII. 1, XXI. Ο γ πύ&γ, Μεα-ίγπαιη, 

Λεύκωμα, πίν. ΕΧΙΙΙ. 1. 
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Ούτοι, μέ τήν άφαίρεσιν καί τήν σχηματοποίησαν, έφθασαν εις τήν δημιουρ¬ 

γίαν είκόνος, ή οποία, άν καί έλαχίστην πλέον σχέσιν έχει μέ τήν πραγμα¬ 

τικότητα, έν τούτοις δίδει ζωηράν καί έξόχως έντυπωτικήν τήν ιδέαν τού 

στυλίτου. 

Ή εΐκών αυτή τοΰ στυλίτου έν προτομή επί τού κίονος εύρίσκεται 
βεβαίως έξω πάσης πραγματικότητος. Έν τούτοις αύτη αποδίδει πολύ έναρ- 

γέστερον οϊασδήποτε ρεαλιστικής παραστάσεως τον εξω παντός κανόνος τής 
ανθρώπινης ζωής τρόπον διαβιώσεως τού στυλίτου επί μακράς δεκάδας ετών 
δρθίου εις τήν κορυφήν τού κίονος, τό σκληρότερον δηλαδή είδος άσκησεως, 

τό όποιον, κατά τον δον αιώνα, έπενόησεν ό Συμεάιν, ό υπό τού Θεοδωρήτου 
άποκληθείς, καί δικαίως, «τό μέγα ϋαϋμα τής οικουμένης». 

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 

ν 

ΕϊΙΕΓΗΡίΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ! ΒΥΖΑΝΤΙΝϋΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετες Ι0' ) 
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ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΝΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΡΓΑ ΚΡΗΤΙΚΑ 

< Βρνέννιος δε φωτός άπολαυέτω, δν έκτο πως 

αποτροπιαζόμενοι ημών οΐ διάφοροι εν ταΐς παρ'’ 

αντοΐς βιβλιο&ήκαις φρονροϋσι τέως ανέκδοτον» 

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ πρός Σαμουήλ Οίκουμ. Πατριάρχ. * 

ΠοΛοαόθεν γνωστή ή δράσις και ή αξία Ιωσήφ τον Βρυεννίου, έγένετο 

τελευταίως άντικείμενον εύρυτέρας έξετάσεως2" ή μορφή καί τά γραπτά του 
φαίνεται δτι θά μελετηθούν ακόμη καί πάσα περί τής ζωής καί του έργου 
του πληροφορία προστιθέμενη εις τά εγνωσμένα θά βοηθήση εις τήν καλύτε¬ 

ρον γνώσιν των κατά τούς τελευταίους Παλαιολόγους χρόνων τής έπαπειλου- 

μένης πτώσεως 8. Συνείδησις δλοος ιδιαιτέρα ό μοναχός καί διδάσκαλος Ιωσήφ, 

συνέδεσε τήν ζωήν καί τό έργον του πρός τάς δυο ελληνικός μεγαλονήσους, 

τήν Κύπρον καί τήν Κρήτην. Τάς πρός άμφοτέρας σχέσεις του έξητάσαμεν 
ήδη καί έν συνεχεία θά διαφωτίσωμεν διά τής δημοσιεύσεως σχετικών κειμέ¬ 

νων. Σήμερον παρέχεται εις ημάς ή ευκαιρία δημοσιεύσεως έκ τού πατμιακού 
κώδ. νμ' δυο έργων τού Βρυεννίου, έκ των όποιων τό έν προδήλως έγράφη 
έν Κρήτη, τό δ5 έτερον άφορμ εις τήν έκειθεν άπέλασίν του (1401) μετά 
εικοσαετή διδασκαλίαν καί πατριαρχικήν εξαρχίαν. 

Περί τής έν Κρήτη διαμονής καί τής έκεϊθεν έξώσεως τού Ιωσήφ, 

δΰναται νά ΐδη ό έπιθυμών τούτο πλείονα εις δσα επί τοΰτφ έγράψαμεν \ 

Έδώ μόνον υπενθυμίζω δτι έντυπως έχομεν τον Έξιτήριον λόγον αυτού έκ 
Κρήτης, Ικδοθέντα υπό Εύγ. τού Βουλγάρεως 5, καί επιστολήν πρός Γιανού- 

λην Δέ Σπίγαν, έπανεκδοθεΐσαν μετά βελτιώσεων παρ3 ημών8. Καί εις μέν 

1 Έκκλ. Αλήθεια Β' 1 Σεπτεμβρ. 1882, σ. 749α. 

2 Ν. Β. Τωμαδάκη, Ό Ιωσήφ Βρυέννιος καί ή Κρήτη κατά τό 1400, έν 

’ Αθήνα ις 1947. Εκεί καί πασα ή μέχρι τοΰ 1947 βιβλιογραφία. 

8 Ό καθηγ. Φ. Κουκούλες, κρίνων το περί Βρ. βιβλίον μου, έπηύξησε 

τάς έκ τοΰ έργου τοΰ θεολόγου τούτου γνωστάς λαογραφικάς ειδήσεις, περ. «Κρη¬ 

τικά Χρονικά», Β', 1948, σσ. 371-6. 

4 Ένθ’ άνωτ. 83 εξ. ιδία σ. 106 έξ. όπου εξετάζονται τά περί εξόδου αύτοΰ 
έκ Κρήτης. 

5 Έν Λειψία 1784, έν Γ' τόμω των Εύρεθέντων σ. 34 έξ. 

8 Ένθ’ άνωτ. σσ. 131 -132. 

τον λόγον τον έξιτήριον ό Βρ. όμιλεΐ περί αποδημίας εκ Κρήτης, εις δέ τήν 
επιστολήν περί εξορίας' ωμίλει δ9 εν τή επιστολή άσφαλέστερον ή εν τφ 
λόγορ (ό όποιος θά ετΰγχανεν εύρείας κυκλοφορίας)" φοβούμενος τήν λογοκρι¬ 

σίαν των Ενετών ήδυνάτει νά χαρακτηρίση τά πράγματα, ούτω δέ τήν μέν 
Ένετικήν αριστοκρατίαν χείλει έπήνει, τούς δέ διεφθαρμένους ιερωμένους 
τής Κρήτης, τούς συνεργήσαντας εις τήν εξορίαν του καί φθάσαντας μέχρι 
σημείου υποταγής εις τον πάπαν, κατηγορεί* επί πλέον προέτρεπε τούς ορθο¬ 

δόξους τής μεγαλονήσου ν5 απέχουν από τήν κοινωνίαν των τοιούτων ιερω- 

;| μένων. 

Τύχη αγαθή έχομεν σήμερον καί άλλο μνημειον τής εν Κρήτη δράσεως, 
τής εκειθεν άπελάσεως καί τής μετά ταύτα εν Κων/λει διαβιώσεως τού Βρυεν¬ 

νίου, Λόγον πρός τους Κρήτας παραμυθητικόν, ον περαιτέρω εκδίδω έκ τού 

κώδ. υμ' τής Πάτμου. Τού έργου πιστόν άπόγραφον άπεστάλη εις εμέ υπό 
τής Τ. Βασιλικής ταύτης Μονής1. Ό Λόγος δ’ούτος ού μόνον είναι μνημειον 
άπλότητος καί καλλιέπειας, άλλα καί πλείστας δσας περί τοΰ Βρυεννίου παρέ¬ 

χει εις ημάς ειδήσεις, ή δλως νέας ή έπικυροΰσας ή άναιρούσας τάς γνωστάς. 

:! * 
Καί πρώτον μέν περί πατρίδος2 καί ηλικίας8. Ρητώς ονομάζει τήν 

βασιλεύουσαν ώς πατρίδα αυτού ό Βρ. «Τό τής πόλεως (=Κων/λεως) εις 

:·> 1 Καί έντεΰθεν εύχαρ ιστοΟμεν τούς κληρικούς τοΰ ίεροΰ καθιδρύματος διά τό 

| άπόγραφον τοΰ κωδικός. Ό κώδιξ ΥΜ' τής Πάτμου έγράφη τω ,ς^κθ' έτει [14211 

| χειρί Μιχαήλ ίερέως Καλοφρενά, σύγκειται δ’ έκ φύλλων 180. Πρβλ. ΙΙατμιακή 

Βιβλιοθήκη υπό Ίωάννου Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς. Άθήνησιν 1890, σ. 199. 

3 Πατρίδα παρεδέχθημεν, Ένθ’ άνωτ. σσ. 17 -18, νήσον τινα μικράν, άποκρού- 

σαντες τήν Κωνσταντινούπολιν. Τοϋτο δεν φαίνεται νυν ορθόν. 

8 Ένθ’ άνωτ. σ. 17, έδέχθημεν γεννηθ-έντα τον Βρ. περί τό 1340. Δεν νομίζομεν 

ότι κατόπιν των νέων μαρτυριών πρέπει νά έπανέλθωμεν είς τό 1350, καί εάν ακόμη 

τό επιχείρημα ημών περί σχέσεων τοΰ Βρ. πρός τον μητροπ. Θεσσαλονίκης Νικόλαον 

Καβάσιλαν δέν ευσταθή, πρβλ. Ρενιιε 065 έίιιάεδ ΒγζαηΗη65 VI, 1948, σσ. 

117 -118. "Οτι ό Νικόλαος Καβάσιλας ουδέποτε ύπήρξεν άρχιερεύς Θεσσαλονίκης, 

ήδη ύπεστήριξεν ό πατήρ 8. δ&ΐανΐΐΐο Α.Α., Βτενίδ ποίϊΐΐα άβ Νίοοίαο 

0&ύδ5Ϊΐ3. 63113(^116 ΚΗίΓδϊΟΟ-δρίπΗίαΙί άοοΙπΠΒ, «Ερ1ΐ6111ΘΓίθΐ63 ΠϋοΙΙΓ^ΐοεΕ» Ρώμη 

1936, σσ. 384-401 (ορα καί κρίσιν υπό Α. Καεδ 84· ΟΟΡ 3, 1937, σ. 703) καί 

Ν ί ο ο 1 ά 3 Ο α. 1> & 8 ί 1 & 5, Ρ.χρΙΐοΗΐΐοιι ιΐ€ Ια Γ)ίνΐΓ.6 ΙνΐΙηι ^ΐο, ΙηίΓΟόν,οίίοη οί 

■ ·, ΐΓαάαοΙΐοη 06 8. 8α1ανΠ1ο, Λ.Λ. «8οιιγο€5 ΟΙη-όΙΐοηηοΒ», Παρίσιοι 1943. 

0 ΊΙ αντίθετος άποψις, στηριζομένη είς γραφήν τοΰ Μΐιιαδ ιοϋ Φραντζή, 

ΡΟ 156, στ. 1036-7, έγένετο άσπαστη υπό άλλων καί τού Π. ΡείίΙ. Όντως τί> 

Μΐηιΐδ φέρει τήν όσιωτάτην Θωμαίδα ώς μεταβάσαν είς Θεσσαλονίκην «Νικολάου» 

τοΰ Καβάσιλα καί αδελφού αυτής άρχιερέως έκείσε υντος». Είς τον τόπον τοΰ 

χωρίου τούτου τό Μα]ΐΐ3 έχει «Καί μετά τινα καιρόν άπήλθεν εί; Θεσσαλονίκην 

διά τό έκείσε είναι ιόν αδελφόν αυτής Καβάσιλαν αρχιερέα», Βυιι 139, ΡΟ 156, 

στ. 751, όπερ ό Ί, Β. Παπαδοπούλας (ΤοιιΟπεΓ, σ. 142) έξέδωκε «... διά τό έκείσε 

είναι τόν <\Υίί/ον^> Καβάσιλαν καί αδελφόν αυτής αρχιερέα». Επομένως ή είς τό 

■I 
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έρημον έξορίζεσθαι βέλτιον η τουναντίον ; εκ ιών νήσων εις την ήπειρον ή 
εντεύθεν έκεΐσε; "Όπου τις εκ πολλού δίψα καί προσμένειν εφίεται ή ένθα 
δυσαρεστειται καί άπαναίνεταιΕις τήν πατρίδα ίκ τής άλλοτρίας ή εις 

την άλλοδαπην εκ τής ένεγκαμένης; Εις την πόλεων Πάλιν ή εις χωρίον 
ανώνυμον ;» \ ’Αλλοτρία καί αλλοδαπή, ως υπόδουλος εις τούς Ενετούς, είναι 
εδώ ή Κρήτη. 'Ως προς την ηλικίαν «Αυτός δ= ύπερβάς τά πεντήκοντα έτη 
σπουδαΐον ούδέν ουδέ γενναΐον έπιδείξασθαι ΐσχυσα»2. Την εκφρασιν ταΰτην 
συναντώμεν καί εις άλλα έργα τού Βρ. τής αυτής εποχής3. 

'Ως προς τον χρόνον διαμονής εν Κρήτη επαναλαμβάνεται ή περί εικο¬ 

σαετίας πληροφορία «καί άνελπίστως εΐκοσιν έτη πολιτευόμενος» *. 

'Ως προς την διαμονήν εν Κρήτη ε: «τής πόλεως φκουν αυτό τό μεσαί- 

τατον». Πόλις ενταύθα βεβαίως είναι ό Χάνδαξ6 (Οαηάία, Κρήτη άλλως) 

Μίπιΐδ τό Νικόλαος έγράφη αντί τοϋ Νεΐ?.ος, ή ό Νείλος ούτος έλέγετο προ τοϋ ίερω- 

θήναι Νικόλαος, 'Οπωςδήποτε ή Θωμαίς ή το μήτηρ «του σοφωτάτου Καβάσιλα Νικο¬ 

λάου» (ούχί άρχιερέως) καί αδελφή τοϋ άρχιερέιος Νείλου (πιθανόν κατά κόσμον 

Νικολάου). ’Άν ό Νικόλαος, ανεψιός των Καβασιλέων, ουδέποτε άνήλθεν εις τόν 

θρόνον, ή προς αυτόν επιστολή τού Βρ., δύναται νά έγράφη καί μετά τό 1363, επο¬ 

μένως ούδεμίαν αποδεικτικήν αξίαν έχει ώς προς τήν ηλικίαν τοϋ γράφοντος ’Ιωσήφ 

Βρυεννίου. 

Ούδεμίαν έξ άλλου αποδεικτικήν αξίαν έχει ή αυτή επιστολή περί τής ηλικίας 

τοϋ Νικολάου Καβάσιλα, παρά τά αντιθέτους σημειούμενα έν ΚΕΒ VI, 1948, σ. 118. 

1 Παρ. 456-457. 

2 ΙΙαρ. 483 -484. 

Β Τ ω μ α δ ά κ η ς, Ένθ’ άνωτ. σ. 16 -17. 

4 Πόθεν ήρχετο καί πότε έληγεν ή εικοσαετία άλλο ζήτημα. ΓΙαλαιότερον ένο- 

μίζετο δτι ή εις Κρήτην υπηρεσία έπεται τής εις Κύπρον αποστολής (1407),Άλλ’ εις 

τήν παρ’ ημών δημοσιευύεΐσαν (Ένθ’ άνωτ. σσ. 133-138) επιστολήν προς * Ιωάννη ν 
Συριανόν έν Κρήτη διαμένυντα, λέγει ό Βρ. οτι δεν ήτο πρόθυμος νά μεταβή είς 

Κύπρον καί δι’ άλλους λ,όγους καί διά τοϋτο : «ώστε μή τούς άκούσοντας τοϋτο 

Λατίνους ώς επί τούτο) σκοπφ τήν μακράν εκείνην πορείαν έποιησάμην, ουμβαλόντας 

καί τά «ν τ$ Κρήτΐ] πρα/ϋέντα μοι, εχθρούς ασπόνδους έμαυτοΰ καταστήσαι, γινομέ¬ 

νους υπόπτους περί έμοϋ καί είς τό μετέπειτα», Ένθ’ άνο)τ. σ. 133. 

6 Περί ής μικρόν σημείωμα τοϋ Μενελάου Γ. ΙΙαρλαμά: 'Ο τόπος τής 

έν Κρήτη διαμονής Ιωσήφ Βρυεννίου περ. Κρητικά Χρονικά Β', 1948, σσ. 366-368, 

δεχόμενου δτι ό έν Κρήτη ύποτυπούμενος τόπος ώς περιγράφεται υπό τοϋ Βρ. είς 

τήν προς Δε Σπίγαν επιστολήν του, εύρίσκεται είς τήν επαρχίαν ΙΙεδιάδος παρά τό 

χωρίον Σμάρι, όπου επί υψηλής τοποθεσίας καλουμένης Βουκολίδια ναΐσκος τοϋ 

3Αφέντη Χρίστου. Ή αξιόλογος αυτή άπυψις τού Παρλαμά αφήνει άνερμήνευτον τό 

έν τή επιστολή «αντί τής ’Άτρας» καί ιδία τό πώς εις τοιοΰτον έρημητήριον διαμέ¬ 

νουν ό Βρ. διώκει επιτροπικούς τά τής Εκκλησίας τής Κρήτης. ’Άν ή σύμπτωσις είναι 

επιτυχής, φαίνεται μάλλον ότι τό Σμάρι τής Πεδιάδος είχε σχέσιν πρός τόν Δε Σπίγαν 

τούτον τόν παραλήπτην τής επιστολής, πιθανώς φεουδάρχην τοϋ τόπου, καί δτι έκεΐ 

έφιλοξενείτο ή παρεθέριξεν ό Βρ. 

0 «Έν τώ Χάνδακι» (πόλει) λέγει ό Βρ. Τωμαδάκη ς, ’Ένθ’ άνωτ. σ. 132. 

Τό δτι Κρήτη έλέγετο (δημωδώς μάλλον) ό Χάνδαξ, πολλά μαρτύρια. 
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όπου ασφαλώς κατφκει δ Βρ. Επειδή δ'μως ούτος πολλαχού δμιλεϊ περί ερή¬ 

μου καί αγροτών, φαίνεται οτι συχνά παρέμενε καί εις μοναστήρια τής περιοχής. 

Ούτως, εκτός τών ήδη γνιοστών πληροφοριών, σημειώ δτι έν Κρήτη κατορκει 
«χωρίον ανώνυμον» 1 καί τφ ήτο δυσάρεστον «άγρόταις διόλου συνομιλεϊν» 2, 

Περί τών αιτίων τής έξώσεώς του έκ Κρήτης δμιλεϊ δ ί'διος διά μακρών, 
διευκρινών δτι λόγοι καί ούχί έργα ήσαν τά κινήσαντα τούς κατηγόρους του. 

Καί έδοκίμασαν μέν νά κατηγορήσουν αυτόν επί αίσχρονργία άλλ’ άποτυχόν- 

τες «επί τό αφανές καί αρχής άπτόμενον (=πολιτικόν) έγκλημα καταφεύγου- 

σιν»9. Κατηγορήθη ώς υβριστής τών Ενετών «ήκούσαμεν λόγους αχρείους 
άπόντος εκείνου (τού Βρ.)»4. Οί κατήγοροι ήσαν αφανείς, έσκόπουν τόν 
θάνατον ή τήν εξορίαν του, ή κρίσις έγένετο ερήμην αύτού. Έάν ή κατηγο¬ 

ρία άπετύγχανεν, δ Βρ. θά καθίστατο πάντως ύποπτος καί θά ήναγκάζετο 
μόνος του νά φΰγη εκ Κρήτης. Ή τοιαΰτη τακτική τών διάβολων καί ψευ¬ 

δών καταγγελιών διήρκεσεν επί δέκα έτη, κατά τά όποια καί σύνοδοι συν- 

εκροτήθησαν κατ’ αύτού εκκλησιαστικοί, καί πολιτικά συμβούλια συνεκλήθησαν. 

3Αλλ5 εκείνος εσιώπα μέν διά τάς κατηγορίας, ήλεγχε δεκτούς διώκτας του 
διά τάς κακάς των πράξεις6. «Πάσαν παρανομίαν διήλεγχόν καί πάση συν¬ 

ηγορούν δικαιοσύνη»β. «Καί πολλάκις προύλεγον οτι καν δέη με λιθοβοληθή- 

ναι, τάληθές ού σιγήσω» 7 ! Οί αντίθετοι ήθελον νά τόν εκβάλουν τού μέσου 
«δτι δύσχρηστος ήμίν έστι καί έναντιούται τοΐς έργοις ημών καί ονειδί¬ 

ζει ήμιν παραπτώματα νόμου καί έπιφημίζει ήμίν αμαρτήματα παιδείας 
.ημών»8 διότι ήλεγχε, φαίνεται, αυτούς καί ώς αγραμμάτους! «Έγένετο ήμΐν 
ε!ς έλεγχον εννοιών ημών. Βαρύς εστιν ήμίν και βλεπόμενος»0 / Αιτία ήτο ή 
κακία καί δ φθόνος. «Κάμε τό χαλεπόν τούτο θηρίον ό φϋόνος τής Κρήτης 

άπέωσε. Μάλλον δέ τουναντίον άπαν εΐπερ συνέβη παράδοξον ήν, φημί δή τό 
μή διωχθήναι με πρός τού φθόνου καί ταύτα τήν Κρήτην οίκούντα» 10! Οί μι- 
σούντες αυτόν ήσαν ορθόδοξοι «παρ’ ένίιον δέ δμοπίστων ώς βδελυκτός μισούμαι 
καί αποτρόπαιος»11· ’Αλλ3 εκείνος προετίμα καί ύπέμενε τό μίσος χάριν τού 
Χριστού. Ήδύνατο βεβαίως νά συμβιβασθή πρός τούς διώκτας του «καί τήν 

πίστιν μεταμείψαι ή συνευδοκειν τοΐς τά φαύλα πράττουσιν άναιδώς ή καν 
γούν σιγάν τάληθή» Τότε δεν θά εξεδιοίκετο τής Κρήτης. ’Αλλά δεν έθεώ- 

ρει «άμοιρον μισθού καν απλώς καί ακούσιον ήν έμοί τό διωχθήναι» ,Β. Ό 
βίος του ήτο θεάρεστος, μολονότι ώς άνθροιπος δ Βρ. ήτο αμαρτωλός1*. 

* Παρ. 109-111. 

* Παρ. 112-118. 

10 Παρ. 408 - 410. 

11 Παρ. 258-259. 

12 Παρ. 275-276. 
10 Παρ. 361 - 362. 

14 Παρ. 118. 

1 Παρ. 457. 

» Παρ. 460. 

8 Παρ. 78 έξ. 
* Παρ. 100-104. 

* Παρ. 104 έξ. 
8 Παρ. 362-363. 

1 Παρ. 364. 
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«πράττων διετέλει τά τφ Θεφ και τη εξουσία άρέσκοντα» *. Οΐ Κρήτες «και 
ζην με παρ’ ΰμΐν καί τιμάσθαι έβοΰλεσθε» I 2. ’Αλλ’ ύπερίσχυσεν ό φθόνος 
και έπηκολούθησεν ή εξορία. «Πλήν ουκ εξορίαν ΰπέστην μόνον ως τισιν 
εδοξεν, άλλα συν ταύτη καί ύβρεις απείρους και φρουράν καί νανάγιον καί 
προς τούτοις έπτάμηνον κακουχίαν καί άπογΰμνωσιν των έμών καί θανάτους 
μυρίους»3. Έφυλακίσθη επομένως, άπώλεσε την περιουσίαν του, καί έπεβι- 

βάσθη νυκτωρ πλοίου. «Κατ’ εκείνην την νύκτα καθ’ ήν τής νηός επέβη ανα¬ 

γόμενος έκ τής Κρήτης» 4 παρεκάλεσε τον Θεόν νά τφ δώση τον θάνατον, 

άλλ5 εις μάτην. Περί του ναυαγίου δεν έχομεν πληροφορίαν πώς ακριβώς 
έτυχεν. "Οτι δ'μως οί Ενετοί δεν μετήλθον προσωπικήν βίαν, έκτος του 
περιορισμού, κατά τοϋ μεγάλην επιρροήν επί του λαοΰ άσκουντος Βρ., φαί¬ 

νεται από τό ϊδιόν του παράπονον «αυτός ουδέ ράπισμα ή έμπτυσμα έν υπέρ 
αυτού (του Χρίστου) ύπομείνας επιδειξαι δυνήσομαι» 5 7! 

Ποία ύπήρξεν ή έντΰπωσις έν Κρήτη έκ τής έξώσεως; «"Οτι αδίκους 
των τής Κρήτης καλών άπεστέρημαι, έλεουντές με της τοοαντης ζημίας ουκ 
άπεικότως λυπεΐσθε»8. Καί περαιτέρω: «Οιδα τούς όδυρμούς υμών, καί 
τούς οχετούς τών δακρύων ούτως έπίσταμαι, ·ώς άν ει συμπαρήμην έκάστφ 
υμών. Άλλ’ άχρι τούτου, μή περαιτέρω. 3Επί ταις άμαρτίαις υμών μη επ 

εμε κλαίετε» 7 / Καί αλλαχού «υμών μέν υπερβαλλόντως τό πάθος τής λύπης 
άψάμενον οίμωγών μέχρι καί δακρύων έχώρησε, λογιζομένων, πώς πάντων 
ενπραγονντων8 μόνος δεινά πέπονθα»9 10. Ή παραγγελία είναι ρητή «τοις τάς 
συνεισάκτους έχουσι μή συγκοινωνήτε» ,}. Τούτο ήρκει διά νά τιμωρήση 6 Βρ. 

τούς έχθρούς του μακρόθεν. 'Ως προς εαυτόν, πληροφορεί τούς Κρήτας, δ'τι 
«άνέσει καί δόξη τον βίον παρέρχεται»11. Έκ τής έν τή μεγαλονήσφ «αδια¬ 

φορίας εις τό της Θείας Σοφίας διδασκαλεΐον ύπέστρεψα. ’Από κοσμικών 
κυμάτων εις δρμον προσωρμίσθην γαλήνιον...» 12. Ή πληροφορία αυτή είναι 
σημαντική, αφού γνωρίζομεν ότι τά διδακτικά του βιβλία, ένδεκα τον άριθ- 

I Παρ. 128 -129. 

9 Παρ. 516 - 517. 

3 Παρ. 417-419. 

4 Παρ. 498 -499. 

5 Παρ. 497 -498. 

0 Παρ. 439 - 440. 

7 Παρ. 466 -469. 

8 "Ωστε την εξωσιν ύπέστη μόνον ό Βρ. χωρίς νά ενοχληθούν οί εντόπιοι ορθό¬ 

δοξοι. 
8 Παρ. 471-472. 

10 Παρ. 525 - 526.—Περί τοΰ ζητήματος τών συνεισάκτων έν Κρήτη, Τω μ α δ ά- 

κης, "ΕνΟ-’ άνωτ. σσ. 108-111, οπού αί λοιπαί έκ τών έργων τοΰ Βρ. μαρτυρίαι, 

II Παρ. 492. 

19 Παρ.[432 - 434. 

μόν, άφήκεν εις την 'Αγίαν Σοφίαν διά τής διαθήκης του1. Καί περαιτέρω 
λέγει, ότι προτιμά «έν τή Μεγάλη Έκκλησίςι πολυτρόπως δοξάζεσθαι’ σοφοΐς 
συνοικειν διά βίου ή άγρόταις διόλου συνομι'λεΐν»3. Καί έρωτα «τό τής 
πόλεως (Κων/λεως) εις έρημον (Κρήτην) έξορίζεσθαι βέλτιον ή τουναντίον; 

έκ τών νήσων εις την ήπειρον ή έντεύθεν έκεϊσε; "Οπου τις έκ πολλοΰ διψά 

καί προσμένειν εφίεται καί άπαναίνεται;»Β. 

Τό έτερον τών γραπτών τού Βρ. «Έρώτησις τών από Κρήτης τινών 
ιερέων περί τού παντός παρελεύσεως» δεικνύει οτι άνέκυπτον έν τή μεγαλο¬ 

νήσφ καί ζητήματα τοιαύτα, άπαιτούντα λύσιν. Ό Βρ. δεν προβάλλει ίδια 
έπιχειρήματα, άλλ’ ως συνήθως πράττουν οί θεολόγοι τής εποχής του, προ¬ 

βάλλει την αύθεντείαν τών Πατέρων τής Εκκλησίας4. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

1 *Α θ. Π α π α δ. Κ ε ρ α μ έ ω ς : ν^πα Οτεοοα δαοτα, Πετρούπολις 1909, σσ. 

295 -296. Τωμαδάκη ς, Ένθ’ άνωτ. σ. 33. Περζ,τοΰ Βρ. ιός διδασκάλου δρα καί 

όσα έσημείωσεν δ V. Ιαπτεπύ εις τήν Εισαγωγήν τοΰ Ρ. Ταηηετγ, Ώιι&άή- 

νίιΐίη άβ ΟεοΓ§;65 Ρ&οΙιγιηέΓε, Κ.οηΐ€ 1940 (Βΐηάί ο Τοείΐ 94) σσ. XVII-XXIV. 

2 Παρ. 460. 

3 ΙΙαρ. 452 - 454. 

4 Περί τοΰ Βρ. ως θεολόγου γίνεται πολλαχου λόγος εις τδ βιβλίον Ρ. Η ΐ 1- 

άούτ&ηά Βεοΐί Ο.8.Β., νοΓ5θΗιιη£ ηηά νοτΙιοΓδβεΙίιιιπηιη^ ίη ,ίθβοΐο- 

2ί5θ1ΐ6η ΙΑ16Γ3Ϊ11Γ άετ ύΥζειηΗηεΓ, Κοηι& 1928 (Ογ. ΟΙιγ. ΑηΜεοΙ» 144), ιδία έν 

σσ. 129 -131 κ.ά. 



Οοάθχ Ρ3ίηιίαοιΐ5 ΥΜ' (1421 ρ.ΟΙίΓ.). 

ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΝΙΟΥ 

355α " Ερώτησες τών άπδ Κρήτης τινών Ιερέων περί τόϋ παντός παρελεύαεως. 

*Αξιώ σε, πάτερ, είπε μοι· έν τή συντελεία των αιώνων μετά την 

κοινήν των άνϋρώπων άνάστασιν και την δεντέραν τον Χρίστον παρου¬ 

σίαν, πάσα ή κτίσις αυτή ή δρώμενη εσται πάλιν ή καάάπαξ οΐχήσβται; 

5 οϊ γάρ πλεϊστοι των άν&ρώπων, ώς ουδέ σέ τούτο λέληϋεν, ΐνα μή πάν- 

τες εΐ'πω, άπολ,έσ&αι πάσαν έλπίζονσι' ήγονν πάντα τον ουρανόν συν πάση 

τη γή άφανισμφ τελείω παραδοΰ'ήναι. ”Εχουσί τε συνηγόρους προς τούτο 

πολλωύς μεν και άλλους, μάλιστα δε τον προφήτην Δαυίδ λέγοντα «κατ 

άρχάς συ, Κύριε, τήν γην έ&εμελίωσας και έργα των χειρών σού εισιν οί 

10 ουρανοί· αυτοί άπολούνται...». Και αυτόν τον Σωτήρα Χριστόν άποψη- 

νάμενον, δτι «ο ήλιος σκοτισ&ήσεται και ή σελήνη ον δώσει το φέγγος αν- 

355β της | και οΐ άστέρες πεσοννται από τον ουρανού» και «ό ουρανός και ή γή 

παρελενσεται οι δέ λόγοι μου οΰ μή παρέλάωσιν». Εκείνοι μέν οντω όοξά- 

ζοναιν εντεύθεν, ή ούκ οίδ" δέλεν, κινούμενοι· Σοί δέ τι προς ταύτα δοκεϊ; 

15 Μάλλον δέ τίς εστιν ή έν τοντοις άλήύεια; Δίδαξόν με μαύλεΐν έπειγόμενον. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ 

Τούτο ζήτημά εστιν έν των μεγάλων, αγαπητέ. Διά τούτο και γάρ ή 

πέμπτη των οικουμενικών συγκεκρότηται σύνοδος και πάντας τους τά αυτά 

φρονούντας έκείνφ άνε&εμάτισε. Τούτο περιλήρημα "Ωριγένους έστι τού 

20 αδαμαντίνου, ος έφλυάρει προνπαρξιν και άποκατάστασιν, δν ή ρηϋεΐσα 

σύνοδος άνεϋεμάτισε λέγοντα δτι έν τή συντέλεια των αιώνων πάσα ή κτίσις 

356α αναλύσει \ εις τό μή δν και ώσπερ άρα υπήρχε προ τού γενέσϋαι έν τω Θεφ, 

οϋτω πάλιν άποκαταστήσεται εν αύτφ τφ Θεφ και μόνος μενεϊ Θεός, τά δέ 

πάντα οίχήσεται. αλλά ταύτα μέν αιρετικών εισιν εμετοί και ναυτίαι. Τή δέ 

25 των ορθοδόξων Εκκλησία, τουναντίον άπαν δοκεϊ. °Οτι γέγονε μέν εκ τού 

μή δντος άπαντα εις τό είναι διά τον άνϋρωπον διά δέ τού ανθρώπου 

8 Ρ§. 101,26-27. 11 ΜαίΗ. 24,29. 12 ΜαίΗ. 24,35. 

21 λέγοντας οοά. 

Ιωσήφ Βρυεννίου ανέκδοτα έργα Κρητικά 137 

παράβασιν νπόκεινταί πάντα φάορα, αλλά φϋοοά προσκαίρφ, ονκ απώλεια 

ούδ* άφανισμφ παντελεϊ. ’Αλλαγήσεται γάρ πάντα, τουτέστιν άλλοιωϋήσεται 

από τού είναι φϋαοτά και τρεπτά εις τό είναι άφϋαρτα, άτρεπτα και άνά- 

30 λωτα, ώσπερ άρα καί δ δΤ δ ν ταύτα συνέστη, δ άνϋρωπος. Και τούτο και οί 

356β τής Παλαιάς προφήται και οί τής Νέας | Διαϋήκης διδάσκαλοι σαφώς διδά- 

ακουσι. *Ο μέν γάρ τών προφητών φησιν «εσται δ ουρανός καινός και ή γή 

καινή». Ό δέ «έστησεν αυτά εις τον αιώνα» τοντέστι κατά τούτον ρέοντα 

καί φϋ'ειρόμενον «καί εις τον αιώνα τού αίώνος» ήτοι κατά τον μέλλοντα 

35 εκείνον καί άδιάρρευστον. Είτα τό άμετάπτωτον είναι τήν τούτων στάσιν δει- 

κννς, έπάγει «πρόσταγμα ε&ετο καί ον παρελενσεται». Καί ταύτα μέν οί 

προφήται. 

Ταντά δέ τοντοις οί τής "Εκκλησίαις φωστήρες δοξάζονσι. Τούτων 

γάρ δ μέν Χρυσόστομος "Ιωάννης έν ομιλία πεντεκαιδεκάτη τής προς 

40 'Ρωμαίους επιστολής, εξηγούμενος τό τού μακαρίου Πσ,ύλου ρητόν τό λέγον 

«Τή γάρ ματαιότητι ή κτίσις νπετάγη ονχ έκούσα άλλα διά τον νποτάξαντα 

357α έπ" έλπίδι' δτι καί αυτή \ ή κτίσις έλενϋ'ερω&ήσεται από τής δονλείο,ς τής 

φθοράς εις τήν έλενϋερίαν τής δόξης τών τέκνοον τού Θεού». Τούτο γούν 

εξηγούμενος, οντω φησί' «τή ματαιότητι ή κτίσις νπετάγη αντί τού φϋαρτή 

45 γέγονε' τίνος ένεκεν καί διατί; διά σέ τον άνθρωπον δτι δέ και ο ουρανός 
μετά τής γής παλαιούμενος, προς τήν άμείνω λήξιν ύστερον μεταστήσεται, 

άκονσον τού προφήτου λέγοντος' «κατ" άρχάς, Κύριε, τήν γήν έϋεμελίοοσας 

καί έργα τών χειρών σού εισιν οί ουρανοί* αυτοί απολοννται, σν δέ διαμέ¬ 

νεις· καί πάντες ώς ίμάτιον παλαιωύήσονται καί ώσεί περιβόλαιον ελίξεις 

50 αυτούς καί άλλαγήσονται». καί 'Ησαΐας τά αυτά έμφαίνων έλεγεν «έμβλέ- 

ψατε εις τον ουρανόν άνω καί εις τήν γήν κάτω»· «δτι ο ουρανός ώς καπνός 
357(3 έστερεώέλη ή δέ γή ώς ίμάτιον παλαιωάήσεται ( οί δέ κατοικούντές αυτήν 

ώσπερ ταύτα άπολωύνται». Είδες πώς έδούλενσε τή ματαιότητι ή κτίσις καί 

πώς έλευϋερωάήσεται από τής φϋοράς; εΟ μέν γάρ φησιν «ώς ίμάτιον έλί- 

55 ξεις αυτούς καί άλλαγήσονται»' δ δέ, «οί κατοικούντες αυτήν ώς ταύτα άπο- 

λοννται», ον παντελή λέγων απώλειαν, ουδέ γάρ οί κατοικούντες αυτήν, τον- 

τέστιν οί άν&ρωποι, τοιαύτην νποστήσονται, άλλα τήν πρόσκαιρον καί δΤ 

32 Ϊ8. 65,17. 33 Ρ*. 148,6. 36 Ρ8. 148,6. 41 Ηοιη. 20-21. 

47 Ρδ. 102,25-27 (=Η&. 1,10-12]. 50 Λ. 8,21-22. 51 /δ. 51,6 

54 Ρδ. 102. 55 Ϊ8. 51,6. 

27 απώλεια οοά. 32 ίσην ό οοά. 3δ - 36 δεικνς οοά. 53 εδήλωοε οοά. 
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αυτής επί την αφθαρσίαν μεταστήσονται. 'Ώσπερ ονν και ή κτίσις' απερ 

άπαντα τά όιά τον είπειν, ώς ταΰτα παρεδήλωσε' δπερ ονν και δ Παύλος 

60 λέγει σαφώς «τι λέγεις» φησιν «κακώς έ’παθε διά σέ καί φίλαρχη γέγονεν ή 

κτίσις; άλλ3 ούδέν ήδίκηται' καί γάρ άφθαρτος έστι διά σέ πάλιν», Τούτο γάρ 

έστι τδ επ’ έλπίδι. 

— Είπε δη ποια έλπίδι. 

358α —'Ότι κο.ί \ αυτί) ή κτίσις έλευθερωθήσεται. 

65 — Τί έστι «καί αντί)». 

— Ονγϊ συ μόνος· αλλά καί δσα έστι καταδεέστερα καί ον μετέχει λογι¬ 

σμού ουδέ αίσθήσεως καί ταϋτα σοι κοινωνήσει των αγαθών έλενθερω- 

θήσεται γάρ φησιν άπδ τής δουλείας τής φθοράς τοντέστι ονκ ετι εσται 

φθαρτή. άλλ3 ακολουθήσει τή τον σώματος ενμορφία τον σου· ώσπερ γάρ 
70 γενομένον φθαρτόν γέγονε καί εκείνη τοιαύτη, όντως άφθάρτον καταστάντος, 

καί αυτή εψεται πάλιν δπερ ονν καί δεικνυς έπήγαγεν εις την ελευθερίαν 

τής δόξης των τέκνων τον Θεόν τοντέστι διά την ελευθερίαν. Καθάπερ γάρ 

τιθηνός παιδίον τρέφονσα βασιλικόν επί τής αρχής εκείνον γενομένον τής 

74 πατρικής καί αυτή συναπολαύσει τών αγαθών, οντω καί ή κτίσις φησί. οντω 

358β | καί πατέρες ποιονσι τον υιού μέλλοντος επί άξιώμασι φαίνεσθαι καί τους 

δούλους λαμπροτέρα.ν ένδνονσι στολήν εις τήν τον παιδός ; δόξαν ώσπερ ονν 

καί δ Θεός τήν κτίσιν αφθαρσίαν περιβάλλει εις τήν ελευθερίαν τής δόξης 

τών τέκνων». 

Καί ταύτα μέν κατά λέξιν οντω διηγείται δ τήν γλώτταν χρυσούς- ο δέ 
80 Θεολόγος Γρηγόριος εν τω λόγψ ον ή αρχή «Χθες τή λαμπρά τών Φώτων», 

εν λόγω δευτέρφ τής νέας δεκαλόγου, παντί παραινεί όρθοδόξω οντω πιστεν- 

ειν. Λέγει' «πίστευε τον σνμπαντα κόσμον, δσος τε ορατός καί δσος αόρατος, 

έξ ονκ δντων παρά Θεού γενόμενον καί προνοία τον ποιήσαντος διοικούμε- 

84 νον, δέξεσθαι τήν εις τό κρειττον μεταβολήν». "Ο τε Ννσσης ώσαύτως σνν- 

359α ώννμος. Τούτου έν τή «εις τους ψαλμονς \ εξηγήσει» λέγει προς τον Θεόν· 

«Συ μόνος, ώ Δέσποτα, τό άί'διον έχεις, άτε Θεός ών οΐ δέ ουρανοί εί καί 

μέγα τι καί εξαίρετου νπάρχονσι κτίσμα, άλλ3 όμως καί αυτοί νποβληθή- 

σονται φθορά, ή δέ φθορά αν τη γενήσεται αυτούς εις άνακαινισμόν' ελιγθή- 

σονται γάρ εις βέλτιον σχήμα μεταβαλλόμενοι’ εί δέ τις προβάληται τό δ 

90 ήλιος σκοτισθήσεται καί δ ουρανός καί ή γη παρελενσεται, ονκ αυτόν εκεί¬ 

νον, όποιος αν εΐη, δεξόμεθα εξηγητήν, άλλά τους τής Εκκλησίας είσηγη- 

τάς. Τί ονν φασιν εξηγούμενοι ταύτα οι θειοι έξηγηταί, πρόσχες- δ ήλιος 

σκοτισθήσεται ονκ άφανιζόμενός άλλά νικώμενος τω φωτί τής παρουσίας 

59 άιά τον είπειν ώς ταΰτα πα ϊπ ίηί. 60 γίγονε οοά. 66 καταδιε* 

ατειον οοά. 73 τρεφων οοά. 76 ενδνη οο<3. 
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359β αυτού καί ό ουρανός καί ή γή παρελεύσονται οι όέ λόγοι μου ον μή 1 παρέλ- 

95 θωσι, τοντέστι τά πεπηγότα ταύτα καί άκίνητα ενκολώτερον άφανισθήναι ή 

τών λόγων τών έμών τι διαπεσεΐν»’ ακούεις; 

"Ωστε οντω χοή νοεϊν τάς γραφάς καί ταύτας πιστεύειν ώς οΐ διδάσκα¬ 

λοι βούλονται, ονχί δέ στοιχεΐν τή ιδία σννέσει καί περισύρεσθαι ταϊς ένίων 

άπάταις καί ματαιότησιν. 3Αμετάπτωτος γάρ ή θεία βουλή καί δ θειος προ* 

100 ορισμός άπαράτρεπτος. 

232α Τον αύτοϋ προς τους αυτούς [Κρήτας] παραμυθητικός. 

Τοϊς έν Κρήτη έν Θεω πο.τρί ήγαπημένοις μοι καί επ’ Κνρίφ Ιησού 

φίλοις καί έν άγίω πνεύματι αδελφούς, 3Ιωαήφ μοναχός ό Βρνέννιος σωτη¬ 

ρίαν, ήν ή πανταιτία τριάς τοϊς ταύτη γε πειθαρχονσι δωρειται. 

5 'Υγιαίνω ϋμϊν καί αυτός καί διάγω, τον Θεού χορηγονντος, ώς άν 

αυτοί ενξοισθε. Τό γάρ τών τού παρόντος βίου κινδύνοον άπσ.λλο.γέντα ζην 

έν λόγοις καί προ τών λόγων τφ τον Θεού ζώντι Αόγω διά τής εκείνον ένοϋ- 

σθαι γάριτος, νυν μέν έκείνω διαλεγόμενον, νυν δέ υπέρ αυτού τοϊς αλλοις, 

ενδαίμονά μοι καθίστησι τον βίον καί πάσης μεστόν ευφροσύνης’ δΤ δ 

10 μέντοι γινώσκω επί τή έμή αναχωρήσει λνπονμένονς υμάς καί άσχάλλοντας. 

233α 3Αδελφικώς καί φιλαλήθους λοιπόν δεΐν ώήθην περί τών συμβάντων | ώς εν 

τύπω τινά νμιν διελθειν, οίς δήπον προσοχήντες τον νουν κο.ί παρακληθέν- 

τες, τό πολύ τής άθνμίας άπόθεσθε' έπεί καί αυτός έν τοντοις επιεικώς χο,ίρω 

ώς κατά χρέος. Τούτο γάρ θέλημα Θεού πάντα χριστιανόν υπέρ τού καλού 

15 πάσχοντα χαίρειν ον μήν λνπεΐσθαι, καί νπερεύχεθαι τοϊς έπηρεάζονσιν, ονκ 

έπαράσθαί τινι, εί μέλλει μή πάντη τής. σωτηρίας διαμαρτεΐν. 3Εγώ δέ εί καί 

δεινά πέπονθα, καί α ονδείς προσεδόκησεν ίσως καί τών πραττομένων μοι 

τής άντιμισθίας, έκ διαμέτρου άλλά καί προ τού καί μετέπειτα, σφοδρά 

πεπληροφόρημαι ώς πάντες ανέκαθεν οι τον τ' έργον τιθέμενοι, τό πολλούς 

20 ώφελεΐν, πειρασμούς περιέπεσον καί ώς αεί φορτικοί τοϊς μέν άνοήτοις οί 

σώφρονες, τοϊς ό5 άμαρτωλωϊς οί σπουδαίοι καί τοϊς στρεβλοϊς οί ορθοί. 

233β Ταύτη τοι καί τών γε\νομένων εις πάντας, ώς πέφνκε, προϊόντων καί 

έπ5 εμέ, ζηλοϋντά ποος εκείνους. Ον χρή έν τοντω ταράττεσθαι τούς έχέ- 

φρονας. 'Ως γάρ αισχρόν έστι τω αθλητή ξενίζεσθαι εί άνθίσταται δ άντί- 

25 παλος, τω ίατρφ εί πεπύρεχεν οντος, καί τφ κυβερνήτη εί άντίπνοια γέγο- 

10 επί τή εμ(ή αναχωρήσει) δΐίρρίονί, Οθ4ίθ£ ΟΟΓΠίρΙο· 20-21 φορ(τικοι, οί 

ςώφρονες) 51ΐρρΙθνΐ. 
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νεν, οντω και τφ χριστιανφ εί πειρασμός έπέλ.ϋοι ΰανμάζειν αδιανόητον. 

Ονκ εστι γάρ ότε ον παρνφεστήκασι τοϊς άγαΰοϊς οι πονηροί, και ώς ενάν¬ 

τιοι ς αντοϊς αντιμάχονται. Εΐτα, ο μεν Θεός αθάνατος ών ου δυσχεραίνει 
εν τοσούτοις αίώσι τοσούτων και τοιούτων κακοποιών ανεχόμενος· προσέτι 

30 δε και προνοεϊται τούτων παντοίως' ήμεϊς δ’ όσον ονπω τελευτάν μέλλοντες * 

άπαγορεύσομεν ήδη και προς τρεις ή και δέκα τοιούτους δυοχερανονμεν; 

και ταντα των αυτών έν πολλοίς ον δεύτεροι; ούδαμώς, άλλα τάς μέν εκεί- 

234α νων [ ύβρεις έπαίνοις σνχνοΐς, τάς δέ γε κατάρας άμειψόμεϋα ταΐς προς τό 

θειον ενχαϊς. Εί γάρ και αχαριστία, τάς ευεργεσίας ημείψαντο, τής μή 

35 άποδονναι «κακόν άντί κακόν» εντολής και προ ταντης τής «εϋγμσθαι υπέρ 

των έπηρεαζόντων υμάς και διωκόντων» καλόν καντανθα μνησϋήναι, Τί δέ 

■και ξένον γέγονεν εί φαύλοι πεπράχασι τά των φίλων ήμεϊς ονδέν πλέον 

όφείλομεν και σπενδομεν τής προς ομογενείς ανθρώπους ευεργεσίας· καί 

τούτο ον δι3 άντάμειψιν άλλα χάριτι μόνη, μάλλον δέ οφειλή. Και γάρ 

40 ονδ’ οφθαλμός τοϊς ποσίν αμοιβήν απαιτεί, ότι βλέπει ον δ* οι πόδες τού τφ, 

ότι βαδίζονσιν' ούδ3 όγε λύχνος τισίν, ώς οΐκοϋεν την οικίαν ο.πασαν έπι- 

234β λάμπουν τφ προς ο δέ πέφνκεν έργου έκαστον τούτων άρκεΐται και μόνω. \ Εί 

δέ χρή τι έρεΐν και σαφέστερον ευχάριστεΐν δει και μικρού χάριτας δμολο- 

γεϊν τοϊς έπηρεάζονσιν. 3Επεί περ οντοί είσιν οι τους μισθούς προξενούντες 

45 τοϊς ύπομένονσίν, ώς λέγει ό άγιος Ζωσιμάς «τις προεξένησε τοϊς άγίοις 

μάρτνσι τους στεφάνους εί μή οι ετάσαντες αυτούς;» άλλους τε δει τον νον- I 

νεχή μή άνεσιν άλλα πειρασμόν προσδοκάν και έτάζεσθαι προς ενχάριστον 1 
υπομονήν άνδρικώτατα. 'Ώς φησί τις των αγίων «εξεστι παντι χριστιανφ τφ 

όρθώς πιστεύοντι εις Θεόν μή άμεριμνεΐν αλλά πάντοτε προσδοκάν και έκδέ- 

50 χ,εσθαι πειρασμόν, ινα, όταν ελθη, μή ξενίζηται μηδέ ταράττηται, άλλ3 ευχα¬ 

ρίστως νπομένη τον κόπον ϋλίφεως και εύλογή ψάλλων συν τφ προφήτη 

λέγοντι «δοκίμασόν με και πείρασόν με»' και πάλιν ότι «ή παιδεία σου κατέ- 

235α στρεψέ με, άλλ3 άνώρθωσέ με εις τέλος». Και ό Χρυσόστομος «ενταύθα μέν 

θλ.ΐψιν έξετε, είπε, εκεί δέ άνεσιν. Τί σνγχέομεν τούς καιρούς; τί τά άνω 

55 κάτω ποιον μεν; αγών έστιν ο παρών καιρός' ονκούν τον πιστενειν χηρεία. '· 

Πόλεμος εστι και μάχη· όνδεις έν πολεμώ ζητεί άνεσιν, ονδείς. Κυβερνήτην 

μέν γάρ δ χειμών' και αθλητήν τό στάδιον' τον στρατηγόν ή παράταξις’ τον 

μεγαλόψυχων ή συμφορά' τον δέ χριστιανόν πειρασμός δοκιμάζει’ και αϊ 

35 I ΤΗ. 5,15. 35 ΜαίΗ. 5,44. 52 Ρβ. %5β. 52 Ρβ. 17,36. 

51 ζνπομενειν οοά. οοιτβχΐ εν(λογβ) δΐιρρίενί. 52 λέγει ςοά. οοΐΎβχί. καί 

(πάλιν) δτιρρίενί. 54 θλϊψιν είπε οοά. 55 ποιώμεν εοά. 

θλίψεις την ψυχήν, ώς έν καμίνφ χρυσόν άπελέγχουσι». Και ταυ τα μέν οι 

60 άγιοι. 
Ύμεϊς δέ πώς έν όντως όλάγφ χρόνφ των πολλάκις ρηϋέντων νμϊν 

παρ' έμον έπελάϋεσϋε; ον μέμνησϋε έν ταϊς των πολλών έξομολογήσεσι και 

έν πολλαϊς 6μιλιάις, ώς ελεγον παρρησία, ότι «μέγαν φθόνον τρέφονοιν οι 

235β δαίμονες εις έ\μέ ; δρώντες γάρ τους όσους εϊγόν ποτέ πεπλανημένους έκεΐ- 

65 νοι νυν ζπιστρέφοντας επί τον Θεόν, μύρια τεχνάσονται κατ3 έμον. Καί ϊστε' 

ούτε προφήτης είμί, ούτε προφήτου υιός. Τό μέντοι έν τούτο) μέλλον επί- 

σταμαι■ ότι ή αισχύνην δΤ έπηρείας, ή έξορίαν, ή θάνατον ποτέ μοι σκαιω- 

ρήσουσιν άδικον' άλλ3 ον δέδοικα διά ταύτα' ουδέ σιγήσω τά δεόντα. Χρι¬ 

στός έστι μετ3 έμον, τί ποιήσει μοι άνθρωπος; ’Άπαν δεινόν εί έπέλϋνι, 

70 υπέρ τής άληϋείας υπομένω καί μακαρισμού γενήσομαι άξιος. Μόνον ύμεϊς 

εργάζεστε τό καλόν». Ού ταντ ελεγον μεγάλη φωνή καί τά τούτων ώς 

είκός παραπλήσια; Καί πώς λοιπόν άποβάντων εις έργα τών λόγων μου ώς 

μή άκούσαν τες ον τω διάκεισϋε; Πάντως καθ’ ά προνλεγον άπέβη τά κατ 

236α έμέ- δι3 ο γάρ έβονλόμην εις τό εξής βελτίω καί τελειότερα τών | προρρη- 

75 ύέντων ήμϊν έκτίθεσθαι προς τή τού τών πάντων ώψελεία έπιβονλεύοντος 

ένεποδίσϋην λοιπόν. Πλήν ευχαριστώ τφ Χριστφ μου ότι ονκ εν τινι πράξει 

διεβλήϋην ατό πω άλλ3 επί λόγοις μόνον γυμνοΐς καί τούτοις άμαρτνρήτοις 

καί πεπλασμένοις’ καί όρα περίεργον καί δεινήν σκαιωρίαν. 'Ως γάρ έπ3 

αίσχρονργία πολλά κατειπεϊν δοκιμάσαντες λαβήν έκεΐθεν ονκ έσχον τοϊς 

80 δικασταΐς παραοχεΐν οι κατήγοροι άποτνχόντες τής φανεράς καί δοκούσης 

ολίγα βλάπτειν αιτίας, επί τό αφανές καί αρχής απτό μεν ον έγκλημα καταφεύ- 

γονσιν. Ήκούσαμεν, λ.έγοντες, λόγους αχρείους είπόντος έκείνου, καί τό δει¬ 

νότεροι1, εστωσάν φασι καί οι κατήγοροι άδηλοι και το έγκλημα αφανές και η 

84 κρίσις έρημη καί άλλο μέν τό άκονόμενον, άλλο δέ τό γ ραγό μεν ον ώς άν 

236β ούκ αυτό υπέρ ήν μικρόν καί ονδέν, άλλα | μέγα τι καί τών ασύγγνωστων τό 

πρώτιστον τοϊς τούτο άκούονσιν ή φήμη παρέχεται. Έθος γάρ τω κοινφ τού 

γένους έχθρω τοιαύταις φήμαις τούς έραστάς τών καλών περιβάλλειν, ΐνα 

τών μιμονμένων τούτους έπ3 αρετή καί μελλόντων επεσθαι τούτοις, τό πρό¬ 

θυμον διακόψη, εις απιστίας αυτούς έ μ βαλών. Τούτο δέ προνβάλοντο ονχ 

90 ώς άν τις φαίη άπερισκέπτως, άλλ3 εί μέν έπιτύχωσι τον βουλεύματος 

θανάτώ ή εξορία παραπεμφϋήναί με’ εί ά3 άστοχήσωσι τού σκοπού καί οντω 

Κρήτην άπασαν καί Άκυληΐαν κινήσαι κατ3 έμού μηκέτι πιστόν άλλα δόλιον 
νποπτεύειν με καί πάντας λοιπόν ένί τεχνάσματι άποστήναί μου άμα, τούς 

94 μέν τών κρατούν των φόβφ διειργομένους, τούς δέ τάς ψνχάς τοϊς προεκτε- 

237α θειοι κατασεισθέντας καί αίδουμένονς τού λ.οιπού καν όφθήναί μοΓ \ ώς δ3 

79 λαβεΐν οοά. 90 αποτνχωσι οοά. 92 άκυλίαν εοά. 94 κρατουντών δΐίρρίενί. 

δΐδΐργομέν(ονς) δηρρίενϊ. 
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υποτρέσαντά με τή αίδοϊ και τφ δέει εντεύθεν ύποχωρήσαι και άκοντα. Και 

ταντα ονχ απας και δις συνέρραψαν μόνον. ’Αλλά προ δέκα ενιαυτών άχρι τής 

δεύρο ονκ έπαύσαντο προδιδόντες με και κατήγορον ντες συν άλλοις μνρίοις, 

αυτά δη ταϋτσ. άπερ και νυν κατεψενσαντο. Και μαρτυρεί μου του λόγω 

100 Κρήτη πάσα σχεδόν και οι ταυτής αρξαντες ε'κτοτε. ’Ή δοκεΐτε δτι νυν με 

ύβρισαν πρώτον ή διέβαλον ή επεβούλευσαν τη ζωή μου ; *Ω πάσας συν¬ 

όδους, συνόδους καώ εμού κροτηθείσας εΐδον εγώ / πάσας ένέδοας \θανατη¬ 

φόρους, πόσα πραχϋέντα συμβούλια· άπερ τής των πολλών ειρήνης φροντί- 

104 ζων, σιγή μόνον εφερον ώς μη δ ενός καινού γιγνομένον' και γάρ ονκ έπαν- 

237β σάμην ευκαιρίας, άκαίροος έπιτι\μών αυτούς, ελέγχων, παρακαλιών επί τά 

καλά. 9Ωόίνησαν αδικίαν λοιπόν κατ έμοϋ■ σννέλαβον πόνον καί ετεκον ανο¬ 

μίαν και δεύτε, είπον, την γλώσσαν ημών μεγαΧυνούμεν, τά χείλη ήαών 

παρ ημϊν εστι, τις ημών κύριός εστιν. ’Άρωμεν αώτου την μνήμην από τής 

γης, οτι δύσχρηστος ήμϊν έστι καί έναντιονται τοΐς εργοις ημών καί δνει- 

110 δίζει ήμϊν παραπτώματα νόμον καί έπι φημίζει ήμϊν αμαρτήματα παιδείας 

ημών. Έγένετο ήμϊν εις έλεγχον εννοιών ήμών. Βαρύς εστιν ήμϊν καί 

βλεπόμενος. 

Καί ταΐτα μέν εκείνοι καώ έμοϋ έβουλεύσαντο, ώς καί τό τέλος άπέδει- 

ξεν άπετνφλωσε γάρ όντως αυτούς ή κακία. Εις ονδέν δέ ών κατηγόρησαν 

115 μου, Κύριος οίδεν, ένοχος πέφυκα, άλλ’ από πάντων, ώς έμαντφ σννοιδα, | 

238α καθαρός, καί τοσοντον, ότι ουδέ σνγκαταθέσθαί ποτέ μέμνημαι τούτοις τόν 

νονν μή τι γε άποτρόπαιόν τι τολμήσαι τό σύνολον. Καί ταϋτα λέγω ον 

τον χορού των αμαρτωλών έμαντόν νπεξαιρών, ών πρώτος είμι, αλλά μνρί¬ 

οις μεν καί μεγίστοις άλώναι κακοϊς, ώς ονδεις άλλος, καί πάνυ ομολογώ, 

120 τούτον 3έ πάντη είναι ανεύθυνος. ΕΙ δε ψεύδομαι τοΐς λόγοις ή άλλως παρα¬ 

λογίζομαι τάληθές εΐτι τοιοϋτον πράξαι ήθέληοα, έξαλειφΟείην εκ βίβλον 

των σφζομένοον καί τοΐς άπολ/,νμένοις τον λοιπού συνταττοίμην, ώ γή, και 

ήλαε, και θεία δίκη· οντω καί γάρ άντικρνς των κατηγορηθέντων απέχω. 

124 οτι και καρδια και λογοις και πραγμασιν εΐ τι τφ κοινφ συντελοϋν, εΐ τι 

238β συμφέρον καί τίμιον καί σωτηριώδες, έσπούδαζον αεί | έν τφ φανερφ καί 

έφ3 ϋμΐν μάρτνσι πείθεσθαι τή αρχή εν παντί άγαθζο, κοινή καί ιδία, συν- 

εβονλενον άπασι. Καί ώσπερ τις οφειλέτης ή δούλος έπ3 αυτό τούτο κείμενος 

κο.θ ό καί έχρήν, οντω καί λ.έγων καί πράτχων διετέλονν τά τφ Θεφ καί τή 

εξουσία άρέσκοντα. Καί ΐνα πάντα τάμα τοΐς πάσιν ή πρόδηλα, τής πόλεως 

130 ορκονν αυτό το μεσαίτατον. Ισασι καί αυτοί οι φοοραθέντες κατήγοροι την 

εμήν αναστροφήν ώς θεάρεστος· ει και τυφλόν δ φθόνος καί τό συμφέρον 

όλως ονκ οϊδε προτιμάν. 3Αλλά καίπερ ούτως ζών παρ3 νμΐν καί άνεπιλή- 

97 ουνέρραψε 00(1. 104 καί δπρρίθνί. 107 καί δεΰιε... μεγαλννονμεν ίη 
κ\&τ%. ίηίοΓ. 118 νπεξαίρων οοά. 120 τούτο οοά. 
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πτως εΐκοσιν ετη πο/.ιτευόμένος έφ5 οίς τοσούτοις τής έμής διαγοογής άξίοις 

239α μάρτυσιν έπεποίΰειτε τή των άρχόντων εύνοια καί τοΰ λ.αοϋ πρός με χρη\στή 

135 διαθέσει πάνυ θαρρών καί οϋτω τό άποβησόμενόν μοι πάλαν έν τούτοις πρό¬ 

δηλων άπασιν έποιού μην, ώς έφθην είπόον προ απολογούμενος, ώσπερ καί 

τούς άγιους των λ.εγομένων καί όσον ονπω σνμβησομένων μοι μάρτυρας 

έπαγόμενος άψενδεΐς λ,έγοντας έν πνεύματι καί καθολακώς άποφαινομένους 

τοΐς αιρονμένοις σοοϋήναι καί ταϋτα μετά πολΧών : Ει προσέρχη δονλεύειν 

140 Κνρίφ τφ Θεφ, έτοίμασον την ψυχρήν σου εις πειρασμούς καί εϋθυνον την 

καρδίαν σου καί καρτερεί καί μή σπεύσης έν καιρφ επαγωγής* καί καρτερεί 

τάς θλίψεις, έν ανταΐς γάρ αΐ άρεταί. Καθάπερ έν άκάνθαις ρόδα φύονται τε 

καί αϋξονται· καί : έ'παρον πρός πειρασμούς καί ονκ εστι σφζόμενος. Καί : ό 

239β φεύγων πειρασμόν επωφελ,ή, φεύγει ζωήν αιώνιον ! καί : ώσπερ χειμών 

145 γεννά τό έαρ έν τοΐς ένιαντοϊς, ούτως ή κατά θεόν θλαψις έν τή ψυχή τάς 

άρετάς. καί ώσπερ ήμεΐς έν τού τφ ενφραινόμεθα, οντοο καί έν έκείναις 

Θεός έπιτέρπεται’ καί : ον δίδωσι Θεός χάρισμα μέγα χωρίς μεγάλου πει¬ 

ρασμόν ’ κατά γάρ τούς πειρασμούς καί τά χαρίσματα ώρίσθη υπό τον Θεόν 

κατά τήν σοφίαν αντον' καί : ώς αδύνατόν εστιν άθλ,ητήΡ στεφανωθήναι μή 

150 παλ.αίσαντα, ούτως ονκ εστι γενέσθαι χριστιανόν άνεν αγώνων καί : τούτο 

έργόν μοναχού, τό προσδοκήσαι πειρασμόν έως έσχάτης αναπνοής' καί : πας 

παιδαγοογός καί διδάσκαλος καί ιατρός καί νομοθέτης καί δικαστής εις τούτο 

κεΐνται, εις τό μισεϊσθαι παρά τών οίς έτάχθησαν ώφελεΐν, καί βαρείς καί 

240α φορτικοί καί αηδείς φαίνεσθαι■ τό δέ αίτιον ότι ον δώ ών τρόπων | ώφε- 

155 λοϋσιν άλΧά δι3 ών λτυποϋσιν. 

3ΑλίΙά ταϋτα μέν καί τοιαϋτα, ών καί έπιλ.αθέσθαι δοκεΐτε μοι, διά ζώσης 

φωνής πολλ.άκις ειρηται πρός υμάς· νυν δέ πάλαν τοΐς τότε ταντά διά γραμ¬ 

μάτων άκούσαντες, σννετε καί γνώτε ώς ονκ ένι σωθήναι χωρίς πειρασμών 

καί ώς ονδέν δεινόν πέπονθα άλΧά τό κατο.θνμιόν μοι πεπλήρωταν καί λοι- 

160 πόν, εί βούλεσθε, σνγχάρητέ μοι, ότι κάγώ συγχαίρω τοΐς άξιονμένοις 

μακαρισμού' καί ακούσατε διά ποιων αυτοί τούτον μέτοχοι γίνονται. Αντίκα 

γονν δ άδελφόθεος :Ιάκωβος πάσι τοΐς πιστοΐς παραινεί λέγων «πάσαν χαράν 

ήγήσασθε, αδελφοί μου, όταν πειρασμόΐς περιπέσητε ποικίλωις' ότι τό δοκί- 

240β μιθν υμών τής πίστεως κατεργάζεται υπομονήν | ή δέ υπομονή έργον τέλειον 

165 εχέτω ΐνα ήτε τέλειοι καί δλόκλ,ηροι έν μηδενί λειπόμενοι». Καί πάλαν 

162-165 Ιαο. 1,2-4- 

133 τοσούτ(οις) τής_ (άξίοις) μάρτυσιν επεποίϋ(εΐτε) δΐίρρίονί. 135 ύαρρεΐν 

οοά. 143 αϋξονται δΐίρρίβνϊ. (πρός) πειραομονς δΐιρρίονΐ. έστι δΧίρρΙενί. 
154 δι” ών τρόποις <χ><3. 
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«μακάρως άνθρωπος ός υπομένει, πειρασμόν ότι δόκιμος γενόμενος λήψεται 

τον στέφανον τής ζωής ον έπηγγείλατο ό Κύριος τοΐς άγαπώσιν αυτόν». 

’Ανήρ άπείραοτος αδόκιμος. Και έτι υπόδειγμα λάβετε, αδελφοί μου, τής 

κακοπαθείας και τής μακροόν μίας τους προφήτας, οΐ έλάλησαν τω όνόματι 

170 Κυρίου. «Ιδού μακαρίζομεν τούς νπο μέν όντας», Τοντφ σννωδά και 6 κορυ¬ 

φαίος των αποστόλων υποτίθεται Πέτρος καί φησϊν «εί δέον έστι λυπηθέντες 

εν ποικίλοις πειραομοις, I να το δοκίμιον υμών τής πίστεως πολυτιμότερου 

χρυσίου τον άπολλνμένου διά πνρός δέ δοκιμαζόμενου ενρεθή εις έπαινον 

241 ακα} [ τιμήν και δόξαν εν τή άποκαλυψει 3 Ιησού Χρίστου». Καί ανθις «τούτο 

175 χάρις, εί διά συνείδησιν Θεού, υποφέρει τις λυπας πάσχων αδίκως* ποιον 

γάρ κλέος εί άμαρτάνοντες καί κολαφιζόμενοι ϋπομενεϊτε. άλλ3 εί άγαθοποι- 

ονντες καί πάσχοντες ϋπομενεϊτε, τούτο χάρις παρά Θεφ· εις τούτο γάρ 

έκλήθητε' ότι καί Χριστός έπαθεν υπέρ ημών ήμϊν υπόλιμπάνοον υπογραμ¬ 

μόν, ινα έπακολονθήσητε τοΐς ΐχνεσιν αυτού■ ός αμαρτίαν ούκ έποίησεν} 

180 ουδέ εύρέθη δόλ.ος εν τω στόματι αυτού· δς λοιδορονμενος ούκ αντελοιδόρει, 

πάσχων ονκ ήπείλει' παρεδίδου δέ τφ κρίνοντι δικαίως». Σύν τοντοις καί τό 

τού Χριστού στόμα 6 Παύλος φησϊν ότι «δικαιωθέντες εκ πίστεως ειρήνην 

241β εχωμεν προς τον Θεόν' ον μόνον δέ αλλά καί κανχώμεθα εν ταΐς \ θλίψεσιν, 

εί δότες ότι ή θλΐψις υπομονήν κατεργάζεται ή δέ υπομονή δοκιμήν, ή δέ 

185 δοκιμή ελπίδα■ ή δέ ελπίς ον καταισχύνει». Καί πάλιν «τό γάρ παραυτίκα 

έλαφρόν τής θλίψεως αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται, μή σκοπουντων 

ημών τά βλεπόμενα, αλλά τά μή βλεπόμενα». Ου γάρ αξία τά παθήματα τον 

νυν καιρού προς τήν μέλλονσαν δόξαν άποκαλνπτεσθαι εις ημάς. Πιστός δέ 

δ Θεός, δς ονκ έάσει υμάς πειρασθήναι υπέρ δ δύνασθε, άλ)Λ ποιήσει σύν 

190 τφ πειρασμω καί τήν έκβασιν τον δννασθαι υμάς ϋπενεγκεΐν. Καί ανθις 

«Ονπω μέχρις αίματος άντικατέστητε προς τήν αμαρτίαν άνταγωνιζόμενοι 

καί έκλέλησθε τής παρακλήσεως ήτις ήμϊν ώς νΐοϊς διαλέγεται· υιέ μου, μή 

242α όλιγοιρει \ παιδείας Κυρίου μηδέ έκλύου νπ3 αυτού ελεγχόμενος' ον γάρ 

αγαπά. Κύριος παιδεύει* μαστιγοϊ δέ πάντα υιόν δν παραδέχεται. Εί παιδείαν 

195 υπομένετε, ώς νΐοϊς νμΐν προσφέρεται 6 Θεός. Τις γάρ εστιν υιός δν ον 

παιδεύει πατήρ; εί δέ χωρίς έστε παιδείας, ής μέτοχοι γεγόνασι πάντες, άρα 

νόθοι έστέ καί ονχ υιοί». 'Ορατέ τίσι συντάττει τούς μή ενταύθα παιδενομέ- 

νους τό σκεύος τής εκλογής; Καί μάλα εικότως φαίην άν έγωγε. Εί γάρ δυο 

166-167 Ιαο.1,12. 171 -174 I Ρβ. 4,6-7. 174-181 I Ρβ. 2,19-23. 

182 -185 Βο. 51,3-5. 185 -187 I Οον. 4,17-18. 191 -196 Ηβ. 12,4-8. 

176 εί 6εε3ΐ εοά. 192 νιέ, οοά. 

τινί παΐδες ώσιν, ίν5 επί παραδείγματος ίδωμεν τό λεγόμενον, ό μέν έκ γνη- 

200 σίας γαμέτης, ό δ3 έξ ερώτων εταιρικών, άμφότεροι δέ άτακτοΐεν ποτέρου 

άρα τω πάτοι μελήσει τής διορθώσεως; ονχί τον μέν παντοίως μετελεύσεται, 

242β δέη μαστίγων καί πληγών μή τι παράπαν φει\δόμενος; τού δέ ήττω 

ϋήσεται λόγον; παντί που δ ήλον. Οντως οΐ πειρασμοί καί αί θλίψεις πολλού 

παρά τω Θεώ ήξίωνται λόγου καί σύντροφοι έξ αρχής τή καίΡ ημάς εύσεβεία 

205 γεγόνασιν. 3Εξ αυτής γάρ τής εις γήν καταβολής τον κηρύγματος, κάκείνη 

καί ανται σννανεφνησαν’ καί τί λέγω τον κηρύγματος; Αυτός γάρ ό ή μ έτε¬ 

ρος Σωτήρ, ήνίκα τό τής ήμετέρας φνσεως φύραμα εΐλετο ϋποδνναι, έξ αυτής 

αύτίκα τής εις τον βίον προόδου συνεπλάκη τοΐς πειραομοις. 'Ότε γάρ <^ό^> 

τής 3Ιονδαίας τηνικαντα κρατών προς φόνον αυτού καθωπλίζετο καί εις Αΐγν- 

210 πτον μέν μετά τής μητρός έδραπέτευσεν, έξ Αίγυπτου δέ πάλιν εις Ίουδαίαν, 

243α κάκεΐθεν εις Ναζαρέτ τούς φονώντας άποφεύγων | άρά γε τών πειρασμών 

οντω κατ’ εκείνον πνεόντων, έκεϊνος προς ανεσιν όλως ή περιφάνειαν έώρα 

τά έξωθεν ; οϋμενουν. άλλ3 έξ αυτού τού τόκον μέχρι τής τελευτής τού κατ 

άνθρωπον βίου πενία καί λιτότητι χαίροντα μετά πολλής εν ρίσκο μεν τής περι- 

215 ουσίας. Τί γάρ σπηλαίου ταπεινότερον ; τί δέ τον μή π<5υ κλϊναι έχειν τήν 

κεφαλήν εις λόγον πενίας νπέρτερον; Καί τό τέλος δέ τής ενταύθα ζωής 

όποιον; ώς λίαν περιώδυνον καί ατιμίας μεστόν. 3Επί διαβολή γάρ ανταρ¬ 

σίας ό ουράνιος βασιλεύς τεθνηκέναι κατεψηφίζετο καί τέλος μετά τάς 

219 άνυπερβλήτονς ύβρεις έκείνας τήν πορφύραν γλαϊναν, τούς χλευασμούς, τούς 

253β κολαφισμονς, τά ραπίσματα, τάς μάστιγας, τω στανρω δι3 εμέ γυμνός κατα- 

δικασθείς, κακούργου δίκην, Σωτήρ μου, έκρέμασο. Καί ονχί μέν<^ήζμκατά τό 

ανθρώπινον ζωή τω Σωτήρι οντω διήννσται, έτέρως δέ εϊχον οΐ λόγοι· άλλ3 

έν πάσιν οίς τά πρακτέα διδάσκειν έβονλετο ούδέν έτερον ότι μή τό εαυτών 

άφειδεϊν έν ταΐς θλίψεσιν όρώμεν διδάσκοντα. Ποτέ μέν /Αγοντα «στενή ή 

225 πύλη καί τεθλιμμένη ή όδος ή άπάγουσα εις τήν ζωήν», καί «έν τω κόσμω 

θλΐψιν έξετε», καί «κλαύσετε καί θρηνήσετε υμείς, ό δέ κόσμος γναρήσεται»' 

ποτέ δέ πο.ραινονντα «έν τή υπομονή υμών κτήσασθε τάς ψνχάς υμών», 

καί «ό νπομείνας εις τέλος οντος σω#^σετ«ί». Καί ούχί τούς πλοντω 

229 βρίθοντας καί χαίροντας καί τρυφή προσκειμένους, αλλά τούς πτωχούς τω 

244α πνεύματι, τούς κλαίοντας, [ τούς μισούμενους, τούς ί)βριζόμενους, τούς διω- 

224 ΜαίΙι. 7,14. 225 Ι,ιο. 10,33. 226 Ι,ιο. 10,20. 227 Εη. 
21,19. 228 Μαίίι. 24,13. 

199 παράδειγμα ακί. 200 ποζέρων οοΟ. 209 <^<5^> ίκΜΐάΐ 210 εξ Αί... 

πάλιν ίπ ηΐ&Γ§·. ΐιιί. 211 άρα δε οοά. 211-212 (άποφεύγων) ...ολ(ως) δΐίρρίενί. 

218 τε&ιαρκειν οοιί. ίοΓδΐΙ&π τε&νήξειν. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετ©5 ΙΟ' 10 



146 Νικολάου Β. Τωμαδάκη 

κομένους, τούτους μακαρίους και ζηλωτούς αποτείνεται. Και τής εις τά 

δεινά καρτερίας έπαθλον την έν ουρανούς βασιλείαν χαρίζεται. Τούτου άρα 

κατ' Ιχνος οι θειοι απόστολοι, και μετά τούς αποστόλους οι μάρτυρες πορενό- 

μενοι, τούς μνρίους εκείνους άθλονς διήνεγκαν, καθ’ έκάστην έλαυνόμενοι 

235 την ημέραν, εις διάφορα κατακλειόμενοι δεσμωτήρια, μαστιζόμενοι, προσπα- 

λαίοντες κρύει, λ.ιμώ και δίψη συνεχώς πιεζόμενοι, και πολντρόποις θανά~ 

τοις<[καί'ζ> επαγωγούς άπαλλαττό μενοι [και ] του ζην. Και ταυ τα έν άρχαϊς τοϋ 

κηρύγματος, δτε μάλιστα ήμΐν εδει τής εκείνων ζωής και τής ανοιθεν αυτούς 

244β έχρήν άπολαύειν ροπής, ώστε μή \ την τοϋ κηρύγματος έπίδοσιν ειργεσΰαι. 

240 Άλλ’ όμως ούκ ένήν άλλως αυτούς μιμήσασθαι τον διδάσκαλον. Τούτων και ό 

των ασκητών θείος όμιλός τούς μαρτυρικούς άθλονς ζηλώσας, το κατά προαί- 

ρεσιν και οντος μαρτύρων ήνεγκε, τανθ" έκουσίως ύπερχόμενοι πάντως άπερ 

εκείνοις ακουσίοσς σννέπιπτον. "Επεί γάρ μή ένήν νφ" ότουοϋν διώκτου τηνι- 

καντα βασανοις έκδίδοσθαι, αυτουργοί, οίον είπεΐν, αυτοί έαυτοϊς τών βασά- 

245 νων γινόμενοι, ταις τής άσκήσεοσς μάστιξι τά σώματα κατατείνοντες και τή 

άπονεκρώσει τής σαρκός, τρόπον έτερον εαυτούς θανατοϋντες, τον τής ζωής 

αυτών άπαντα διετέλεσαν χρόνον. Σννήκατε τίνι τρόποι και πόϋεν ή σωτη- 

245α ρία τοϊς αίρονμένοις προσγίνεται; "Ωστε μάλλον κεχ\ορισμένοι Χριστώ οι 

πειρασμούς και ϋλίψεσι προσπαλαίοντες, ών τής μερίδος γενοίμην. Αυτή 

250 γάρ έστιν ή τεθλιμμένη τρίβος ή προς ζωήν τούς ταυτήν δδεύοντας άγουσα, 

έπεί αθλ,ήσεως ανεν οϋδε'ις άξιονται στεφάνων, ώς εΐρηται. 

"Αλλά τι ταϋτα, ίσως φήσειεν αν τις, προς σέ; ον γάρ υπέρ Χρίστου 

και σοϊ το παθεϊν ώς εκείνοις. Κάλλιοτα μέν, ουδέ τής τοιαντης έρημος 

έλπίδος εγώ, λέγω δή τον παθεϊν πολλά υπέρ τον Χρίστου. Υπέρ γάρ τής 

255 εις αυτόν ενσεβείας και τον καθ’ ή μάς ορθού δόγματος έξ άπαλών ονύχων 

άχρι και τ ήμερον λογισμούς προσπαλαίω. ΊΑ δόνας παραιτούμαι, ανθίσταμαι 

πάθεσι και δαίμοσι μάχομαι και χωρίς τών παρεκτός παρά πάντων τών 

245β ασεβών \ ώς δνσσεβής, παρ’ ένίων δέ όμοπίστων ώς βδελνκτός μισούμαι και 

αποτρόπαιος. Δήλον δέ κάκειθεν ώς ούκ άμισθος ή εμέ] εξορία παρά Θεφ. 

260 'Ο γάρ ένόν άτάραχος μένειν, εί σιγώην μόνον το άλ,ηθές, και πάσης προ 

πάντων τιμής άπολαύειν, τούτων μέν ώς μηδαμινών νπερφρονήοας, ειπών 

αιρέτω πάσα ανθρώπινη τιμή και δόξα, ή με τής σωτηρίου έλπίδος άπογυμνοι' 

έμοι και τιμή και δόξα ή διά Χριστόν και τούς εκείνον νόμους μισεύσθαι 

και έλ.αύνεσθαι και μνρίαν νπομένειν τήν δυσπραγίαν, καν και αυτήν οικτρό- 

265 τατα τήν ζωήν άφαιροϋμαι, οτε καί τω δντι μακάριος έσομαι, έλΑμενος δέ 

νβριν καί εξορίαν καί θάνατον, πώς άμισθος εσται ή πρόθεσίς μου καί ή 

246α τοσαύτη υπομονή ; οντα> [ γάρ άν καί πάντας αγίους άποστερήσαιμεν τών 

247 ανιόν αχί. 247 - 248 (οωτηυία) διιρρίονΐ. 256 (ήδον)ας δαρρίονί. 
263 έμή οοιί. 
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άκηράτων εκείνων μισθών, ώς άνταλλαξαμένονς τό υπέρ τής αλήθειας καί 

μάχεσθαι καί θανεύν ζωής καί ειρήνης καί πάσης άνέσεως. Υπέρ γάρ τον 

270 μή σιγάν τήν αλήθειαν μόνον Χρυσόστομος καί Γρηγόριος, Αθανάσιος ο 
πολ.ντλ.ας, Πανλως δ όμολωγητής καί Μαρτίνος 6 θειος, μακράν που τών 

οικείων άπηλάθησαν θρόνων Μάξιμος άφηρέθη τήν φιλόσοφον γλώτταν' 

δ Δαμασκηνός τήν δεξιάν άπεκόπη- καί προ τούτοιν ο Πρόδρομος άπετμήθη 

τήν κεφαλήν καί πας <5 τών αγίων κύκλος άπαν ύπέστη δεινόν. "Οτι δέ 

275 αυτός εΐπερ ήθελον καί τήν πίστιν μεταμεύψαι ή σννενδοκειν τούς τά φαύλα 

πράττονσιν άναιδώς ή καν γοϋν σιγάν τάληθή μόνον, ονκ άν τής Κρήτης 

246β έ\διωκόμην καί τνφλ.ω δήλον. ΑλλΑ μή γένοιτό μοι ποτέ τοιαντη άνοια 

περιπεσεύν, καν μυριάκις δέη με τήν ζωήν άπορρήξαι, ώστε φόβφ δεινών 

ή κολακεία ήδέων σιγάν τήν τοϋ Χριστού μου άλ,ήθειαν. Κρεύττον γάρ άνα- 

280 τέλλειν τον ήλιον καί τούς άμβλυωποϋντας λωπεύσθαι, ή καθολικήν σκοτίαν 

είναι καί τα καλΑ τών κακών αδιάκριτα, ή καί τήν τής πίστεως σιγητέον 

ομολογίαν αίδοϊ τών απίστων, δ καί τής φόβφ θανάτου άπάρξασθαι παροι¬ 

μίας εργω άνοητότερον. Τοιαύταις γάρ σοφών ύποθήκαις στοιχοϋμεν ημείς- 

«εάν διδάσκοντος σου τον λόγον τής αρετής», φησί, «διεγείρη τινάς 6 μισόκα- 

285 λος προς τό θλίβεσθαι, μή δειλιάσης μηδέ διά τον φόβον σιγάς τήν αλήθειαν" 

247α φοβερόν γάρ ον τούτο άλλΑ τό έμπεσείν εις χεύρας [ θεού ζώντος. Τό δέ 

σιγάν τήν αλήθειαν χρνσίον έατί θάπτειν». Καί πάλι ν' «Οι άνιστάμενοι 

προϊόντι σοι κατά τον ορθόν λόγον όόσπεο από τής υγιούς πράξεως άποτρέ- 

ψαι σε ον δυνήοονται, μηδέ τής προς αυτούς αγάπης έκκρονέτωσαν άλλΑ 

290 φύλαττε σεαντόν επί άμφοτέρων ομοίως. Μή μόνον επί τής ασταθούς κρί- 

σεως καί πράξεοτς, άλλΑ καί έπί τής προς τούς κωλ-νειν έπιχειρονντας ή 

άλλως δνσχεραίνοντας πραότητος καί στοργής. Καί γάρ τούτο ασθενές τό 

χαλ.επαίνειν αυτούς, όόσπερ τό άποοτήναι τής πράξεως καί ένδυνναι καταπλα- 

γέντά' άμφότεροι γάρ επίσης λιποτάκται δ μέν νποτρέσας, δ δέ αλλοτριωθείς 

295 προς τον φόντα συγγενή καί φίλον». Καί έν τή άμφιέσει δέ τοϋ μοναχικού 

247β οχήματος έ\ρωτηθείς τό εί δύνασαι δπομεύναι πάσαν θλΐψιν καί στενοχω- 

ρίαν διά τήν βασιλ,είαν τών ουρανών, θεού ενώπιον και αγγέλων έπηγγει- 

λάμην τανθ" νπομείναι ποοθύμως άχρι καί τέλωνς ζωής, καί έγγνας άπαρα- 

γράπτους δέδωκα τω Κνοίω, άς άπεγράψαντο άγγελ.οι καί έν ουρανούς 

300 φνλλάττονται έως τής φοβέρας ημέρας τής Κρίσεως. 

Πλήν θώμεν, καί μι) τής αλήθειας χάριν, ώς ταύτης νπερμαχονντα, 

284 Ηβ. 10,31. 

28δ ϋ/ί/βεοϋαι)... (δια τ,όν... (αλήθειαν) δυρρίονΐ. 290 ψυλ.ατιε σε... όμοιων 

οοά. 291 (ό)ίΐα καί έ:ά ιής π<>ό; τούς ΐη ηΐ&Γ£'. ϊηί. 295 η.ύ(ντα) δαρρίενΐ. 
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έξοοισθήναί με- Ονδ3 οντοι μ οι τό παθεΐν εις σωτηρίαν άσνντελες αλλά των 
εύπραγούντων πολύ κατά τό μέλλον νπερκεισόμενον. Και δρα Ίώβ έν περι¬ 

στάσεων άκονσίαις άνακηρυττόμενον. Και τον εν τη παραβολή] Λάζαρον τής 

30δ ακούσιον πτωχίας τους άβραμιαίονς κόλπους άπολαμβάνοντα' Τον πλούσιον 

248α δε τή κατά τον βίον \ τρυφή άντίρροπον την έκεΐσε κληρούμενον κόλασιν 

και μη δε δακτύλου δροσίζοντος εις παραμυθίαν τον φλογμοϋ άξι ουμενον. 

Καί τό αίτιον, ότι ον μέν φησιν άπέλαυες τά άγαθά σου έν τή ζωή σου καί 

Λάζαρος ομοίως τά κακά. Νυν δε οντος μέν ώδε παρακαλεΐται, συ δέ όδν- 

310 νάσαι. ΟΙ γάρ την ένήδονον ζωήν ενταύθα προελόμενοι, των έκεΐσε οντοι 

τερπνών άμεθεξίαν παντελή καταψηφισϋήσονται. 'Όσοις δέ συμφορών 6 

τήδε βίος ώφθη κλνδώνιον, καί θλάψεσι δειναΐς προσεπάλ.αισαν συν υπομονή 

καί ευχαριστία, οντοι τών εντεύθεν άπαίροντες εις τον άκνμαντον εκείνον 

314 λιμένα τής άναπαύσεως προσορμίζονται. 'Ως 3Εφραίμ καί Ισαάκ τοΐς σύροις 

248β ονν δέ τώ χρνσορρήμονι Ιωάννη δοκεΐ. Τώ μέν | ούτωσί άποφαινομένφ 

«όσοι βούλονται τελείως έξειλήσαι τής αιωνίου γεέννης τής τιμωρούσης τούς 

αμαρτωλούς, και τής αιωνίου βασιλείας επιτύχειν, τάς θλίψεις τής γεέννης 

εντεύθεν διά τών πειρασμών τών υπό του πονηρού έπαγομένων νπενεγκά- 

τωσαν αεί. Καί εάν νπομείνωσιν έως τέλους τό ελεος του Κυρίου άπεκδεχό- 

320 μενοι εν πίστει, καί τών πειρασμών καί τών βλέψεων διά τής χάριτος 

λντρουνται, καί τής κοινωνίας τον άγιου Πνεύματος ένδοθεν καταξιοννται, 

καί τής αιωνίου γεέννης έκεΐθεν έξειλονσι, καί την αιώνιον βασιλείαν κληρο- 

νομούσι». Τώ δέ παραινουντι «Πάντα άνθρωπον ωφελεί ο πειρασμός. 3Εάν 

324 γάρ τον Παύλον ωφελεί, παν στόμα φραγήσεται καί υπόδικος γενέσθω ό 
249α κόσμος τφ Θεώ. 01 άγωνισταί πειράζονται, ϊνα προ\σϋήσωσι τώ πλούτον 

αντών' οι χαύνοι, ϊνα έκ τών βλεπόντων φυλάξωνται εαυτούς· οι ύπνώττού¬ 

τες, ϊνα εις έξυπνισμόν εντρεπισθώσι' καί οΐ μακράν δντες, ϊνα προσεγγί- 

σωσι τώ Θεώ' οι δέ οικείοι, ϊνα εν παρρησία: είσοικισϋώσι». Καί πάλιν' 

«Πόση άνέσει έπεται ταλαιποορία· καί πάση διά Θεόν ταλαιποορία άνεσις 

330 άκολ,ονθεΐ. 'Ο παιδευόμενος ενταύθα (5ίά την ιδίαν αισχύνην, έκ τής ιδίας 

γεέννης έσϋίει. Τώδε ώδέ πως διδάσκοντι βούλει άνεσιν ενρεΐν εκεί; θλί- 

βηθι ενταύθα διά τον Χριστόν άλλ3 ούκ έστι διωγμός’ στήθι προς δόξαν, 

στήθι προς θυμού μάχην, στήθι πρός επιθυμίας βάσανον, καί ταυ τα. στίγματα 

334 καί ανται βάσανον καί εάν αμαρτίας έ’χης, άφανίζονται καί κατακαίονται 

249β ύπό τής θλίψεως’ άν (3έ αρετήν εχης, λαμπρύνη | καί φαιδρύνη νπ3 αυτής. 

Καί μή εϊπης οτι «ουδέν ήδίκησα». Τί γάρ Παύλος ήδίκησεν, ϊνα λιθασθή; 

Βασιλείαν κατήγγελλε- πλάνην άπήγε' τώ θεώ προσήγε, Ταύτα στεφάνων 

άξια■ ταύτα ανακηρύξεων ταύτα μνρίων αγαθών, οϋ λίθων. 3Αλλ3 όμως 
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τονναντία επασχε». Καί πάλιν' «"Ωσπερ γάρ επί τών άμαρτανόντοον οι 

340 μηδέν παθόντες ενταύθα κακόν, μείζονα νφίστανται τιμωρίαν έκεΐ, όντως 

επί τών κατοοθούντων οι πολλά παθόντες ενταύθα δεινά, πολλής απολαύ- 

σονται έκεΐ τής τιμής. Καί καθάπερ αμαρτωλών δντων δύο, άν ό μέν 

έντανθα κολασθή, μακαριότερος ό κολασθείς τον μή κολασθέντος έστίν, 

344 οϋτω δή καί δικαίων δντ0)ν έντανθα δύο, άν ό μέν πλείονς ό δέ έ’λάτ- 

250α τους νπομείνη τάς θλόψεις, μακαριότερος \ ό τάς πλείους ύπομένων έστίν. 

"Ωστε τό δνσπραγεΐν, εί καί μή τής ενσεβείας έπεστι χάριν ουδέ εκού¬ 

σιον, άλλ3 ον πάντη καί ούτως αλυσιτελές καί πρός τάς έκεΐθεν ελπίδας 

άνόνητον. Προνοίας ονν έστί καί τούτο Θεού καί τής πρός ημάς στοργής 

ένδειξις διά τών έντανθα θλίψεων την έκεΐθεν ήμΐν προμνηστενομένου άνά- 

350 πανσιν, όταν ίδη πρός τούς αυθαιρέτους πόνους τής αρετής δλιγώρως έχον¬ 

τας ή καί πρός τά χείρονα έπιρρεπώς καί έπιμελώς, άναβαλλομένους δέ τήν 

μεταβολήν, συμφορών ήμΐν καί θλίψεων τον βίον έμπίπλησι, τιμωρία πρόσ¬ 

καιρου κολάσεως εξαρπάζων τής αιωνίου. Καί τί θαυμαστόν, εί τούς άμαρ- 

250β χάνοντας ημάς φιλανθρόπως ό Θεός οντω μέτεισιν όπου καί \ τους είλικοι- 

355 νώς αντώ καί γνησίως δουλεύοντας. Καί οΐς ό βίος άκίββηλος, τώ χωνευτη¬ 

ρίου δοκιμάζει τών πειρασμών, ϊνα τό τών άρετών άποστίλβον λαμπρότερον 

έν τοντφ άναφανή. «Έπύρωσε γάρ», φησιν, «αυτούς καί ενρεν αυτούς άξιους 

εαυτού. 'Ως χρυσόν έν χωνεντηρίω έδοκίμασεν αυτούς καί ώς όλοκάρπωμα 

θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Καί έν καιρώ επισκοπής αυτών άναλάμψονσι. 

360 Καί χάρις τώ πολυτρόπους ήμΐν πραγματενομένω τήν σωτηρίαν». 

Ον τοίνυν άμοιρον μισθού καν απλώς και ακούσιον ήν έμοϊ τό 

διωχθήναι' δπον δέ υπέρ τών τον Θεού νόμων, ότι πάσαν παρανομίαν διή- 

λεγχον καί πάση συνηγορούν δικαιοσύνη, πώς ονχ εκούσιον; ώς καί πολλά- 

251α κις προνλ.εγον ότι καν δέ\η με λιθοβοληθήναι, τάληθές ον σιγήαω, πώς 

365 ούκ εις λόγον αμοιβής άποκείσεταί μοι τούτο παρά Θεώ ; Εί γάρ παρά 

ανθρώπων άδικούμεθα καί έν τοΐς σωματικοΐς δνσπραγονμεν, άλ.λ3 έν οΐς 

ή πρός τον Θεόν ήμΐν οίκείωσις τών εις σωτηρίαν φερόντων ονχ νστερον- 

μεθα. Καί τό υπέρ τής άληθείας ενσννειδήτως πάσχει ν μέγα καθέστηκεν εις 

ψυχαγωγίαν ημών. Καί ούδέν ήδύτερον τούτου χριστιανική ψυχή γένοιτ3 άν. 

370 "Οτι ταύτόν υπέρ τε τού ονόματος τον Χριστού καί υπέρ τής τον νόμου αυτού 

έκδικήσεως παθεΐν τι καί ούκ άλλο παρ3 έμοί γε καί πάσι τοΐς φιλοχρίστοις 

καί κρίνεται καί έστίν. 'Ως καί ό λόγος απέδειξε καί οι άγιοι λέγουσιν, δτι 

251 β ον μόνον οι διά τήν εις Χριστόν πίστιν δεξάμενοι τον θάνατον ! μάρτνρές 

είσιν, άλόά καί οι <5ίά τήν τών έντολ,ών αυτού τήρησιν άποθνήσκοντες. 

375 Καί ταύτα λόγω ούκ έμαυτον επαίνους δεξιών, ούτε μήν ένίων κατ- 

346 επειοι οοά. 357 τονιοις οοά. 363 (πώ; ούχ) δΐίρρίβνί. 369 ουδέ οοά. 

373 (άγιοι) δυρρίενΐ. 
318-319 νπενεγκωσαν οοά. 327 ξνπνίσμδν οοά. 337 κατήγγειλε οοά. 



Χ50 Νικολάου Β. Τωμαδάκη 

επαιρόμενος, όλλί ΐνα γνόντες εκ τούτων ώς ονδέν δεινόν άλλ3 ει τι ψυχω¬ 
φελές και σωτήριον πέπονϋα μ.ηκέτι λνπεΐσϋε περί εμον. Ουδέ γάρ στέφα¬ 

νου μένον τίνος οι τούτφ προσήκοντες άϋνμονσιν, ονδ’ άπολαμβάνοντος αγα- 

ϋών δνσχεραίνονοιν. 'Ως ουδέ σφζομένον ϋλάβεσϋαα δίκαιοι είεν αν. "Οτι 
380 «πολλαί ο.ι ϋλίψει ς των δικαίων καί εκ πασών αυτών ρνεται αυτούς ο 

Κύριος». Καί «Κύριε, εν ϋλίψει έμνήσϋημέν σον εν ϋλάψει μικρά ή παι¬ 

δεία σου ήμΐν». Προφητικοί φωναί, «Πάντες οι ϋέλοντες ζην ενσεβώς εν 
252α Χριστώ 3Ιησού διωχϋήσονται πανταχόν». Καί «διά πολλών \ θλίψεων δει 

ημάς είσελ.ϋεΐν εις την βασιλείαν τών ουρανών». Παύλον προς τούτο συνη- 

385 γορίαι. «Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ενεκεν δικαιοσύνης». Καί «εί εμέ έδιω¬ 
ξαν καί υμάς διώξονσι». Καί «όταν διώκωσιν υμάς από τής πόλεως τούτης 
φεύγετε εις την άλλην». Λιδασκαλίαι Χρίστον. 

’Έγνωτε πόσων άγαϋών αίτιόν μοι γέγονε τό διοοχϋήναι καί τίσι συν- 
αριϋμεΐσϋαι πεποίηκε καί επί ποίαις ελπίσι βιονν; 'Ώστε καϋ3 ά καί προ 

390 εϊπον : πας ό βονλόμένος άγαϋυν τι πράξαι εν τωόε τω βίω, προς τό μάγε- 

ϋος τούτου οφείλει έκδέχεσϋαι καί πειρασμόν έπεργόμενον. Καί παν μέγα 
κατόρϋωμα πολλοίς καί ποικίλοις συνέζενκται πειρασμοΐς. Καί μαρτνρονσι 

252β βασιλείς καί στρατηγοί καί κυβερνήται καί γεωργοί καί έμποροι· μετά 1 
μυρίων κατορϋοννται πειρασμών τονϋ3 δπερ λέγονται. Μάλιστα δέ πάντων 

395 τάδε σννίστ ησιν ό φύσει διδάσκαλος 3 Ιησούς Χριστός, μετά τό πάσαν πλη- 

ρώσαι δικαιοσύνην, τεσσαράκοντα ημέρας καί νύκτας τοσαύτας πειραζόμένος 
άπαντα πειρασμόν έν τή πανερήμφ, ήμΐν νπολαμπάνων υπογραμμόν, ώς 
πρρείρηται. Ονδέν ονν ξένον ουδέ νεώτερον γέγονεν έπ3 έμοί, άλλα τό σνν- 

ηϋες καί ό τών γινομένων ή φύσις άπαραβάτως γίνεσϋαι απαιτεί. Πατρί γάρ 
400 υιός έπανίαταται καί μαϋητής διδασκάλφ έπιβονλενει καί ευεργέτην ό ενερ- 

γετηϋείς κατορύξαι επείγεται. Καί ό δημώδης δέ λόγος σννήδει ώς ώτινι 
ποιήσεις καλόν, κακόν εκδεξαι παρ5 αυτού εις άντάμειψιν. Ει γάρ ονδέν 

253α άλλο αμάρτημα έν τω | ούρανω γέγονεν εί μή φϋόνος, καί αεί επί τά καλά 
φϋόνος, πώς κάμοί μόνφ σπενδοντι μιμήσασϋαι τους καλούς ή τά καλά κτή- 

405 σασϋαι τον φϋόνον οίόν τε ήν διαδράναι ; Εί δέ καί ο Κάϊν τον ’Άβελ έφό- 
νενσε καί Ίακόιβ Ησαϋ ένεκότει, καί τον πάγκαλων οί αδελφοί άπέδοντο 
καί άοιδός άοιδφ φϋονεΐ καί τέκτονα τέκτων ζηλότυποι, καινόν ονδέν εί 
κάμέ τό χαλεπόν τούτο ϋηρίον, ό φϋόνος, τής Κρήτης άπέωσε. Μάλλον δέ 

381 -382 Ιδ. 26,16. 382 II Π. 3,12. 383-384 Αοία 14,22. 
385 ΜαΙ. 5,10. 385-386 Ιηο. 15,20. 407 ΙΙββίοά. Ορ. ν8 25. 

402 'ποιήοει(ς) (καλόν),.. αύ(τον) δαρρίενϊ. 
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τουναντίον άπαν, εϊπερ συνέβη, παράδοξον ήν, φημί δή τό μή διωχϋήναί με 
410 προ τον φϋόνου καί ταντα την Κρήτην οίκονντα. 'Όγε μην ϋέλ.ων είναι 

καλός ή κτάσϋαί τι τών καλ.ών καί τίμιων, άνευ δέ ζήλων καί φϋόνου εχειν 
253β τούτο βουλωμένος, δμοιός έστιν ανϋρώπω πλούτον καί κάλλλως, ίσχνν | καί 

φρόνησιν εχειν ενφήμω, μηδέν δέ περίβλεπτον εαυτόν διά ταντα μηδέ ζηλ.ω- 

τόν είναι ϋέλωντι, τούτο δέ τών ονκ ενδεχομένων έστίν. 'Ώςπερ γάρ τω 
415 σώματι έπεται ή σκιά δι' άκτϊνος βαδίζοντι, ον τω καί τφ διά δόξης πορενο- 

μένω φϋόνος άδιαστάτως άκολωνϋεϊ, 
ΙΙλ,ήν ονκ εξορίαν νπίστην μόνον ώς τισιν έδοξεν, αλλά συν ταντη καί 

ύβρεις απείρους καί φρουράν καί νανάγιον καί προς τούτοις έπτάμηνον 
κακουχίαν καί άπογνμνωσιν τών έμών καί ϋανάτονς μνριους, ά τή τον 

420 Κυρίου γβριτι πάντα μετά χαράς καί προϋυμίας ευχαρίστως νπεμεινα ονδενα 
λωιδορύ^σας, ουδέ γογγνσας πρός τι συμβάν, ονδενος κατενξαμενος. Και νυν 
ή εξορία αντη γέγονέ μοι. επάνοδος’ ή φρουρά άντεστραπταί μοι εις πλατύ - 

254α σμόν’ αι ύβρεις \ εις δόξαν κατέληξαν τό ναυάγιο ν εις ακύμαντου γαλήνην 
μετεποιήϋη' ή κακουχία είς αναπανσιν μετεβλ.ηϋη' εις πλωντισμον η απο- 

425 γύμνωοις ήδη μετέπεσε· καί είς ζωήν οι θάνατοι μετηΆάγησαν. Καί διά 
ταντα λωιπόν πάντες οί διά Θεόν άγαπώντές με υπέρ εμού καί εύφράνϋητε 
καί άγάλλωσϋε. Καϋώς γάρ έστί λ,ντρωϋήναι κινδύνων επί δεινοτέρα κολ.ά- 

σει καί μείζονι, όντως έστίν έμπεοειν πειρασμοΐς έπ ώφελεία μελίούση καί 
ήμέραις άγαϋαΐς. Καί άλλ.ως δέ έπ3 έμοί δίκαιοι άν εΐητε χαίρειν, τούτο 

430 μέν δτι έκ τών τής γης αβύσσων ρνσϋείς τον αυτόν πάλαν νμΐν έξ νπαρχής 
πνέω αέρα, τον αυτόν βλέπω ή λα ον καί την αυτήν διόλων άκολωνϋίαν σνμ- 

254β ψάλλ,ω πάσιν νμΐν. Τούτο δέ οτι εξ αδιαφορίας είς τό | τής Θείας Σοφίας 
διδασκαλεΐον νπέστρεψα. 3Από κοσμικών κυμάτων είς όρμον προσωρμίσϋην 
γαλήνιον καί έκ λ,ειποταξίον είς την άρίστην άφιγμαι στρατολογίαν καί 

435 πρό γε τούτων ότι έν τοϊς διωγμοΐς χάρητε καί σκιρτήσατε- «ή λύπη υμών 
είς χαράν γενήσεται», φησίν ό Κύριος, καί «ϋαρσεΐτε, εγώ νενίκηκα τον 
κόσμον». ''Ακούετε τί φησιν δ δεσπότης; «Θεός δ δικαιών, τίς δ κατακρί- 

νων; Κύριος ό έπιτάττων καί τίς προϋύμ.ως ονχ υπάκουοεται;» 
Άλλ* ίσως, ότι αδίκως τών τής Κρήτης καλών άπεστέρημαι, ελωονντές 

440 με τής τοσαντης ζημίας ονκ άπεικότως λνπεΐσϋαι, φαίητε άν. Πρός ταντα 
γούν, εΐ τις νμΐν δύναμις, άποκρίνασϋέ μοι πννϋανομένω. Πρώτον τί έστί 

411 Μαί. 10,23. 435 Ιηο. 16,20. 436 Ιηο. 16,33. 

411 (και φϋόνου) δΐίρρίενΐ. 418 άπείροις οοά. 427 επώεινοτερα 0ο6. 
428 όντως 00<3. 429 ημέρας άγαϋάς οοά. 485 χάρητε, φησιν ό Κύριος, οοά, ςηοά 
€£0 ροδίδοπρδί. 
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τούτο το αδίκως δ λέγετε. 4 Υπέρ το τής λύπης άφόρητόν άρα συνίετε τούτο ή 

255α βον\λεσϋε και τούθ3 ύμΐν το άδικους έρμηνενθήναι ; Σύνετε τοίννν ώς αδί¬ 

κως έστί κατακριθήναι τον μή οφαλέντα, δικαίως έστ'ι καταδικασθήναι τον 

445 έπταικότα. ΙΙοΐον ούν των δύο τούτων έπ: έμοι κρίνο μένω σνμβήναι βονλε- 

σθε ; Ώς εγωγε οϊμαι, τό πρώτον δτι και πάντες οι άγιοι αδίκως πεπόνθασι. 

Καθ3 ο φαοι καί Σωκράτην αδίκως θανεΐν άπαγόμενον, Ξανθίππης τής 

γυναίκας κλαιονοης καί λεγούσης «ώ Σώκρατες, πώς αδίκως αποθνήσκεις», 

έπιστραφέντα φάναι «ον δε έβουλών με δικαίως άποθανεΐν;» Ονκονν τούτο 

450 κάμοί μέγα προς σωτηρίαν δικαίωμα τό αδίκως παθεϊν καί νμΐν προς τό 

μή λνπεϊσθαι. 3Επεί τό πάσχειν δικαίως πάσι κακονργοις επόμενον έπειτα 

255β χό χής πόλεοος εις έρημον έξορίζεσθαι βέλτιον ή τουναντίον; 'Εκ τών νήσων 

εις την ήπειρον ή εντεύθεν έκεΐσε ; "Όπου τις έκ πολλού δίψα καί προσμέ- 

νειν έψίεται ή ένθα δνσαρεστεΐται καί άπαναίνεται; Εις τούς μισοϋντας καί 

455 φονώντας ή τούς φιλονντας καί περί πλείστου την ζωήν αυτού τιθέμενους; 

Εις τήν πατρίδα έκ τής άλλοτρίας ή εις άλλοδαπήν έκ τής ένεγκαμένης; Εις 

την πόλεων ΤΙόλιν ή εις χωρίον ανώνυμον; Πρόδηλος καί παιδίοις μή τι γε 

άνδράσιν ή αιρετέα εν τοντοις μερίς, εί μή τις εκστατικός ή καί σφόδρα 

τέως φιλόνικος. Πάλιν έν τη Μεγάλη 'Εκκλησία πολυτρόπως δοξάζεσθαι, 

460 σοφοϊς σννοικεϊν διά βίου, ή αγρόταις διόλου συνομιλεΐν βέλτιον, κηρύττοντα 

τήν αλήθειαν; Τόπον άπαξ έκ τόπου άμείψασθαι ή ταύτην σιγώντα έφ3 ένί 

256α τόπφ σήπεσθαι; ( "Υπέρ Χριστού ατιμάζεσθαι καί φέρειν ασμένως προς 

τήν αμαρτίαν μέχρις αίματος άνθιοτάμενον, ή ταϊς των πολλών δρέξεσιν ύπο- 

κύψαντα έπαινεϊσθαι ψεκτώς καί είκή; τούτων αυτός γοϋν τά μείζω καί 

465 κρείττονα, οΐς λόγοις οϊδε τό θειον ευρών, χαίρω επιεικώς. Ταντη τοι καί 

νμΐν ονμβονλεύοο μηκέτι λυπεΐσθαι. Οϊδα τούς δδυρμούς υμών, καί τούς 

οχετούς τών δακρύων όντως έπίσταμαι, ώς αν εί σνμπαρήμην έκάστφ υμών. 

Άλλ’ αχρι τούτον, μή περαιτέρω. "Επί ταΐς άμαρτίαις υμών, μή έπ3 εμέ 

κλαίετε. 

470 3Άλλ3 υμών μέν υπερβαλλόντως τό πάθος τής λύπης άψάμενον οίμωγών 

μέχρι καί δακρύων έχώρησε, λωγιζομένων πώς πάντων εϋπραγονντων μόνος 

256β δεινά πέπονθα. 3Εμού δέ μέσης \ καρδίας καί μυελών καί αρμών έτερον απτέ* 

ται πάθος, τήν όσονούποο φθάνουσαν ημέραν τής κρίσεως μεμνημενού καί τούς 

έν αυτή παρρησιασθησομένους αγίους ενθυμούμενου. ΙΙώς, οι μέν καί τών 

447 - 449 Βίομβη. ΒαβΗ. II, 34. 468 Εη. 23,28. 

451 κακούργ(οις)...(χό τής) πόλεως δΐίρρίονί. 463 άνθισταμένην οοά. 481 (κό)· 

ραι... ιϊδλία^ορ/^δΐίρρίβνί. 
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475 αυχένων τομάς, οι δέ τάς τών μελ.ών αφαιρέσεις, οΐ δέ τάς μαστιγώσεις τού 

σώματος, οι δέ καί τών οίκεία)ν αιμάτων έκχύσεις, οι δέ τούς αίσχίστους καί 

βίαιους θανάτους' καί πάνθ3 δσα διά Θεόν έκαρτέρησαν εις ίδιον έπαινον καί 

στεφάνων αμοιβήν έπιδείξονται. "Έγό) δ3 ο ράθυμος πάντη, ονδέν μέν έχω 

τοιοντον ένδείξασθαι, α δέ παροξύνουν τον απαθή είργασάμην, μνρία. Οΐμοι 

480 πόση έσται κατηγορία, μοι τότε. Πόση αισχύνη, πόση κατάκρισις, ή νίκα τρνφε- 

257α ρε,υόμεναι κόραι καί ονπω τον δέκατον χρόνον άμείψασαι, τώ Χριστώ \ παρα- 

στήσονται μετά φαιδρών τών λαμπάδων' δτι υπέρ τον ονόματος αυτού άνδρι- 

κώτατα μέχρις αϊματος έστησαν. Αυτός δ3 νπερβάς τά πεντήκοντά έτη, σπου¬ 

δαίου ονδέν ουδέ γενναΐον έπιδείξασθαι ΐσχ,υσα. Μωϋσής δ θεόπτης έλιθά- 

485 σθη προς τών 'Εβραίων.*Ο Ήσαίας ξνλίνφ πριόνι πέποισται. "Ο "Ιερεμίας 

έν λάκκω βορβόρου άπέρριπται. "Ο κορυφαίος τών άποστόλ.ων κατά κεφαλής 

έσταυρώθη. 'Ό τε πρωτόκλ,ητος αυτών αντιστρόφους εσταύρωται. "Ο τής οίκον- 

μένης δι δάσκαλος Παύλως τήν κεφαλήν άπετμήθη. Βαρθολωμαΐος δ θειος 

τό δέρμα άπαν άφήρηται.’ Καί άλλως άγιος άλλωο τινι τρόπφ τού ζην άπηλ- 

490 λ Αγη. Και πάντες οΐ άγιοι οι μυρίων κόσμων αντάξιοι καί μαρτυρικόν βίον 

257β έζησαν καί άθλ,ητικώς ! τον βίον κατέλυσαν. ’Εγώ δέ μυρίους δφείλ.ων θανά¬ 

τους, έν α νέσει καί δόξη τον βίον παρέρχομαι. ΙΙόθεν ούν σχώ μικράν παρ¬ 

ρησίαν ; πόθεν έσται μοι έλεος; Τί, μή λέγιο τι μεΐζον, τί γένωμαι δταν δ 

γλυκύτατος Ιησούς καί Θεός μου, οία κριτής φοβερός, επί μετεώρου τού 

495 θρόνου καθήμενος, τήν ιδίαν πλευράν ώρυγμένην τή λόγχη καί τάς εαυτού 

ήμαγμένας παλάμας έπιδείξει έκεΐθεν, άς δι3 εμέ έν σταυρω καί τήν εμην 

αμαρτίαν καθήμαξεν ; Αυτός δέ μηδέ ράπισμα ή έμπτυσμα έν υπέρ αυτού 

νπομείνας επιδεΐξαι δυνήσομαιβΩφελων ούν κ,ατ εκείνην τήν νύκτα, καθ3 ήν 

499 τής νηός επέβην αναγόμενος έκ τής Κρήτης, τώ βυθω τής θαλάσσης προ τών 

258α διωξάντων παοεδιδόμην. Είθε δηλομηρίφ προς αυτών ή ξίφει τό \ ζήν άφη- 

ρούμην. Οϋτω γάρ αν ευθύς τώ τού Θεού προσώπφ εμφανιζόμενος [οντω], 

μικρού έλώονς έτύγχανον. 'Ός, τό γε νυν έχον, τών μεγίστου άστοχήσας 

έλ.πίδων, οδυνηρόν έλκω βίον καί αχαριν. Ω προ ποσών ενιαυτών τή 

μελέτη ταύτη ένησχολούμην, ποσάκις υπέρ τούτου τό θειον ήνώγλ-ησα, 

505 «Κύριε» λέγων «καί Θεέ τής ζωής μου, ώς οΐδας προξένησόν μοι τό ζήν 

έν σοί, καί ώς δύνασαι δυνάμωσόν με άποθανεΐν υπέρ σού. "Η δ3 ούν λάβε 

απ’ εμού τήν ψυχήν μου, δτι οϋκ είμί ζωής άξιος». :'Ω μακαρίων εννοιών, 

άςπερ κατά τήν νύκτα έκείνην έν έμαντω έστρεφον, προσδόκιμου έχων τον 

509 θάνατον. 3Ώ, χαράς άνεκφράστου καί χρηστών ενθυμήσεων ! Ανριον γάρ 

483 - 484 οπουδαΐον ονδέν ουδέ ίΐα οοάοχ ; ίοτδίΐαπ, οπουδαΐον ουδόν, ονδέν 

φΐοά 3ΐΐ6ί νΐΐΐβαπδ Ε«£. εάίάϊί. 485 προ οοά. 490 (οΐ αγι)οι... (άν)τάξιοι και 

μαρτυρικόν βίον) δΐίρρίονί, 493 τις γίνομαι οοά. 500 παρεδιδοίμην οοά. 506 εί 

<5’ ούν οοά. 508 έτρεξον οοά. 
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258β Ι’λεγον τώ Χριστώ παραστήσομαι. Αυριον δψομαι | το άθέατον κάλλος. ΊΑ δη, 

νυν όσονούπω, σωθήοομαι. Νυν ερώ τώ Κνρίω «Ίδον διά τον σόν νόμον 
θάνατον και αντος πείραν ελ,οβον». Αλλά, κρίμασιν άρρήτοις, τον τνχεΐν 
μεν τοΰ τοιοντον τέλους άπετνχον, του Χρίστον δέ τη χάριτι, τον τής προαι- 

ρεοείύς μισθόν ονδαμώς. ΤΙανταχον γάρ και ή γνώμη, ώς τοϊς άγίοις δοκεϊ, 

515 όταν άπηρτισμένη ή, ολόκληρον λαμβάνει τον στέφανον. 

Ορατέ οσον απεΐχον και ετι διεστηκα τής υμών διαθέσεως. 'Υμεις μεν 
γάρ και ζην με παρ’ ύμϊν και τιμάσθαι έβούλεσθε. Αυτός 0’ ώς τής ουρα¬ 

νίου βασιλείας έκπεοών, τό μή φθάσαι τότε θανεϊν ήγημαι, καί είσέτι, 
519 τονδε χαριν διαμένω περίλυπος. Ει 6ε διά την εκ τών λόγον προσγ ενομένην 
259ο: ώφέλειαν, πρόσωπον | προς πρόσωπον άλλήλόνς ένορώμεν και καταμανθάνο- 

μεν τά πρώην κεκρνμμένα, παρασκευάζεστε γουν, ώς ήδη παρήγγειλα, ινα 
καί ςώντες ενταύθα και μετασταντες εντεύθεν και άναστάντες εν Κρίσει, 
άλλήλων ώμεν αχώριστοι καί Θεόν. Ίστασθε στερροί εν τή πίστει. Φοβεΐσθε 
τον Κύριον. Τής ελεημοσύνης έπιμελεΐσθε. ’Έργφ'όλλήλους εις αγαθόν άγα- 

525 πάτε καί μνημονενοντες τής έμής ψυχής έν ταΐς προσευχαΐς. Τοϊς τάς σνν- 

εισακτονς εχουσι μη συγκοινωνείτε' δτι δει καί θεοστνγονς ζοής όντως άπέ- 

χεσθαι, ως θεάρεστου βίου επιμελεΐσθαι. Μι) λάθομεν εαυτοίς περιπί- 

πτοντες. Οντω γάρ ποιονντες, τής αιωνίου ζωής επιτύχοιτε. Ύγιαίνοιτε εν 
πνεύματι. ’Έρρωσθε εν Χριστώ. 

530 Μνησθείη τής 

αγάπης υμών 
ό θεός. 

520 (πρόσωπον} προς δυρρίενι. 

Η «ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΙΣ» 
ΚΑΙ Ο ΣΥΜΕΩΝ Ο ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ 

Ή υπό του Στεφάνου Έφεσίου κατά τον Τ' η Ζ' αιώνα συνταχίΐεΐσα 

«Κανονική σΰνοψις» περιέχουοα έν επιτομή τούς κανόνας τών συνόδων ΰπέ- 

στη μεταγενεστέρως νέαν διασκευήν, προστεθέντων τών υπό τών εν τφ 
μεταξύ συγκροτηθεισών συνόδων έκδοθέντων κανόνων, όφειλομενην, κατά την 
μαρτυρίαν τών χειρογράφων, εις τινα Συμεών μάγιστρον καί λογοθέτην \ 

Δεδομένοι· δτι ή διασκευή αύτη συνετάχθη μετά τό έτος 691, καθ’ δ συν- 

εκροτήθη ή έν Τρούλλιο Πενθέκτη σύνοδος, ής τους κανόνας περιέλαβεν, ΐσως 
δέ και μετά τό 861, άφ3 οΰ εις τινα χειρόγραφα άπαντώσι και τής συνόδου 
ταύτης οι κανόνες, πάντως δ'μως προ τού ΙΒ' αίώνος,? δτε απετελεσε την 
βάσιν εις τό ερμηνευτικόν υπόμνημα τού 3Αλεξίου Άριστηνοΰ, ό συντάκτης 
της δυνατόν νά είναι τό αυτό πρόσωπον μέ τον ύπο το επιθετον Μεταφρα* 

στης γνωστόν ιστορικόν και άγιογράφον, οΰ ή ακμή συμπίπτει με τό δεύτε¬ 

ρον ήμισυ του Γ αίώνος1 2,3. Άμεσους δμως αποδείξεις διά την ταυτισιν 

αυτών δεν κατώρθοοσα νά εΰρω. 

1 Βλ. περί τής Κανονικής συνόψεως έν γένει, τών χειρογράφων καί τών εκδό¬ 

σεων αυτής Κ. Ε. Ζ & ε 1ι α τ ί ά ν ο η Εΐη£εηΐ:ίΐ3,1, ϋϊε δγηορδϊδ ο&ηοητιηι. 

Εΐη Βώϊι-Άξ ζιιγ ΟεδοΒϊοΒΐε άετ £>ιιε11εη άεβ ΒαηοηϊδεΗεη ΚεεΜδ άετ £ηεε1ιΐ- 

δείιεη Κΐτοΐιε έν δϊίζυη^δδεποΐιΐε άετ Εδπΐ^ΗεΙι ρΓευδδίδεΙιεη Αίαιάειηίε άετ \νίδ- 

δβηδοΐΐδίϊεη ζιι ΒειΉπ, 1α1ιι·£3.η£ 1887 σ. 1147 - 1163, Μ. Κρασνοζέν, Σύνοψις 

κανόνων καί ιστορία τής αρχής αυτής έν Βυζαντινών Χρονικών τόμ. 17 (1910) σ. 224 - 

246 (ρωσ.)' πρβλ. τοΰ αύτοΰ, Σχόλια Αλεξίου τοϋ Άριστηνοΰ εις τήν Κανονικήν 

σύνοψιν αυτόθι τόμ. 20 (1913) σ. 189 - 207 (ρωσ.). 

* 'Ο Ζ 3. ο 1ι & τ ί ά δεν θίγει τό ζήτημα περί τής ταυτότητος τοϋ συντάκτου τής 

διασκευής προς τον Μεταφραστήν, έν φ ό Μ. Ινρασνοζέν, Σύνοψις κανόνων κλπ. 

σ. 229 σημ. 1 τήν δέχεται άνευ συζητήσεως. 
3 Περί Συμεών τοΰ μεταφράστου καί τοΰ χρόνου τής ακμής του βλ. τήν κατά 

τάς τελευταίας δεκαετηρίδας άναπτυχθεΐσαν πλουσίαν σχετικώς βιβλιογραφίαν παρά 

V. Ε 3. ΤΙ γ ε ΠI άρθρ. δγιιιεοη Εο^οίΒείεδ έν ΕεχίΕοπ ίϋτ Τ1ΐ€θ1ο£ίε ηηά Κΐτεΐιε3 

τόμ. IX, Εγ6ϊ6ιιγ£ ί. Βγ. 1937 στ. 564 - 565 καί Α. Ε Β τ Β & τ ά, ϋδεΓίΐείεηιη^ 

ιιηά Βεδΐαηά άετ Ιι&§ίο§Γ&ρ1ιίδε1ΐ6ΐι υηά ΒοιηίΙείίδοΒειι ΕΐίεΓπΐηι- άετ £ήεεΒΐ- 

δοΒεη ΚϊτεΒε τόμ. II, Εεΐρζΐ£ 1938 σ. 306 έπ. ένθα καί περί τής άποτυχούσης προσ¬ 

πάθειας τοΰ πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Συμεών Λογο¬ 

θέτης ό Μεταφραστής. Χρόνος τής ακμής καί τά ποιητικά αύτοΰ έργα, Έπετηρίς 
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Ζήτημα περαιτέρω γεννάται περί τής σχέσεως του εν νεαραΐς των αΰτο- 

κρατόρων Ρωμανού Β' (959 - 963) και Νικηφόρου Β' Φίσκα (963 - 969)1 

αναφερομενου Σνμεοιν πατρικίου και πρωτοασηκρήτον και του έν Πείρφ 
λΔ 1 Συμεών μαγίστρου και λογοθέτου πρός τε άλλήλους και προς τον 
Μεταφραστήν, ενδεχομένως δέ και τον διασκευαστήν τής Κανονικής συν- 

οψεως, εάν θεωρηθή ταυτιστέος μέ τον τελευταΐον τούτον?. Δυνατήν και εν τινι 
μέτρο.) πιθανήν θεωρώ τήν ταύτισιν του Μεταφράστου μέ τον Συμεών των 
νεαρών, μολονότι οΰτος φέρει τον τίτλον τοϋ πατρικίου και τό αξίωμα του 
πρωτοασηκρήτου, έν ω ό πρώτος τον άνώτερον του μαγίστρου και λογοθέτου, 
διότι ή προαγωγή του εις τούτον δυνατόν νά έπήλθε μεταγενεστέρως. Γνωρί- 

ζομεν έξ άλλου δτι ακριβώς κατά τον χρόνον τούτον (έβδομη δεκαετία του Γ 
αΐώνος) ό Συμεών Μεταφραστής κατεΐχεν άνωτάτην διοικητικήν θέσιν \ ήτις 
θά ήδυνατο νά είναι ή του πρωτοασηκρήτου. 

Ούτε ή ταΰτισις τοϋ Συμεών των νεαρών πρός τον ομώνυμον τής 
Πείρας προσκρούει, παρά τήν αντίθετον γνώμην τοϋ Ζποΐιοπα, εις ανυπερ¬ 

βλήτους δυσχερείας. Κατά τον συγγραφέα τούτον 4 αΰται συνίστανται εις δυο 
τι να πρώτον εις τό γεγονός δτι ό Ευστάθιος Ρωμαίος, περ'ι οϋ είναι γνω¬ 

στόν ότι άπέθανε μετά τό 1025, παρίσταται κατά τήν Πείραν συνεδριάζων 
ώς δικαστής μετά τοϋ μαγίστρου και λογοθέτου Συμεών, όπερ χρονικώς δεν 
συμβιβάζεται πρός τήν εκδοχήν δτι δ τελευταίος οΰτος είναι ό αυτός μέ τον 
έπι Ρωμανού Β' καί Νικηφόρου Φωκά άνώτερον υπάλληλον1 καί δεύτερον 
εις την παρατήρησιν δτι ό Συμεών των νεαρών φέρει ήδη τον τίτλον του 
πατρικίου, δστις κατά τον Ζαοΐιαπα είναι ανώτερος τοϋ τοϋ μαγίστρου, 
ΰφ5 δν εμφανίζεται ό μετά τοϋ Ευσταθίου συνεδριάζων καί, ώς εΰνόητον, 

δεν νοείται υποβιβασμός από ανώτερου εις κατώτερον τίτλον. 

5Αλλ5 ή επιχειρηματολογία αυτή δεν μοΰ φαίνεται απροσμάχητος. Ό 
Συμεών Μεταφραστής, δστις είτε ταυτίζεται μέ τον ομώνυμον των νεαρών 
είτε δχι, παρίσταται εν πληρει δράσει ώς ανώτερος διοικητικός υπάλληλος 

τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών τόμ. 8 (1931) σ. 47 - 65 καί *0 χρόνος τής ακμής 
Συμεών τού Μεταψραστού αυτόθι τόμ. 10 (1933) σ. 26 - 38 όπως μετάθεση αυτόν εις 
τον ΙΑ' αιώνα. Εις τά ενταύθα παραπεμπόμενα έργα νά προστεθή νυν Η. Ζ ί11ί ε- 

0 115, Ζιιγ δΐίΐΐδίΐδοΐιβπ υιη&τΙίείίιιηΒδίεοΙιηίΐΕ άεδ δγιηεοη ΜεΐΕρΙίΓΕδΙεβ έν Βγζ. 
Ζεί&εΐιπίί τόμ. 38 (1938) σ. 333 -350. 

1 Κ.. Ε. ΖεοΙιεγϊε ν. Είη^θΐιΙΙι&Ι, άιΐδ Οτεοοο-τοιιΐΗητιηι, Ρεγ3 III, 
Ιθρδΐεε 1857 ΟοΙΙ. III, Νον. 17, 19 καί 20. 

2 Ούτε ό ΖεοΠεγϊε ούτε οί μέ τον Συμεών Μεταφραστήν ώς ιστορικόν καί 
άγιογράφον άσχοληθέντες ήρεύνησαν, καθ’ όσον βλέπω, τήν ένδεχομένην σχέσιν των 
έν τφ κείμενο) μνημονευόμενων πηγών προς τον βυζαντινόν τούτον συγγραφέα. 

5 Ρ. ϋ[δΙ§6τ) έν Βγζ. Ζβίΐδοθπίί τόμ. 34 (1934) σ. 401-402. 

4 Κ. Ε. Ζε ο 1ι & γ ί 5, Όΐε 85'ηορδΐδ οεποπιπη κλπ. σ. 1154-1155. 
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κατά τήν έβδόμην δεκαετίαν τοϋ Γ αΐώνος1, εΰρίσκεται ακόμη εν ζωή επί 
τής πατριαρχείας τοϋ Νικολάου Β' Χρυσοβέργη (984 - 995)" και ίσως μέχρι 
των τελευταίων ετών τοΰ Γ αΐώνος3. Ό Εΰστάδιος Ρωμαίος πάλιν άπέθανε 
μέν μετά τό 1025, άλλ’ οΰχι πολϋ μετά τό έτος τοΰτο, καθ’ δσον κατά τον 
χρόνον τής συντάξεως τής Πείρας, συμπίπτοντα μέ τά αμέσως έπακολουθή- 

σαντα τον θάνατον τοϋ Ρωμανού Γ' ’Αργυροϋ (1028 - 1034) έτη, δεν ευρι- 
σκέτο πλέον έν ζωή4. Κατά ταϋτα, οΰδέν κωλύει νά τοποθετήσωμεν τήν δικα¬ 

στικήν συνεδρίασιν, περί ής δ λόγος έν Πείριι'ΞΔ' 1, εις μιαν εκ των τελευ¬ 

ταίων δεκαετηρίδο)ν τοϋ Ι' αΐώνος, οπότε 6 μεν Συμεών ευρισκετο έτι εν 
ζωή, δ δέ Ευστάθιος ήτο ακόμη εις νεαρά ν .ηλικίαν καί εις τήν αρχήν τοϋ 
δικαστικοϋ του σταδίου5. Ή άλλη δέ άντίρρησις τοϋ Ζ&ςΙι&ΠΗ στηρίζεται 
προφανώς έπι ψευδοϋς προϋποθέσεως, διότι ό τίτλος τοϋ πατρικίου δεν είναι 
κατά τήν περίοδον ταΰτην άνοιτερος τοϋ τοϋ μαγίστρου άλλα κατώτερος0. 

"Οθεν οΰδεμία δυσκολία ΰφίσταιαι διά νά δεχθώμεν δτι ό Συμεών, πατρί¬ 

κιος έτι ών κατά τήν έβδόμην δεκαετίαν τοϋ Γ αΐώνος, προήχθη μετά ταϋτα 

εις μάγιστρον. 
ΑΝΑΣΤ. II. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

1 Βλ. τήν ανωτέρω (σ. 156 σημ. 3) παραπομπήν. 

2 Κατά τήν μαρτυρίαν τού άραβος χρονογράφου Ιίΐΐιρι ε! - ΑπίάΗ εν Βίόΐίο· 
ΙΙιοοε 1ΐΕ§;ίο"ΓΕρ1ιίοΕ £Γ3?οε2, Βπιχείΐεδ 1909 σ. 271* πρβλ. Α. ΕΙιιΊίΕτά 

ενθ’ άνωτ. σ. 308. 
3 Μ. 1ιΐ£ί<?, 8πγ Ιε νϊε εΐ Ιεδ ρΐΌεεάέδ ΙθίετΕίΓεδ άε δγηιεοη ΜείΈ- 

ρΙίΓΕδΙε έν Εεθοδ ά’Οπεπί τόμ. 22 (1923) σ. 5 - ΙΟ1 πρβλ. Α. ΕΙιτΙίΕτά ένθ’ ά¬ 

νωτ. σ. 309. 
4 Ζ ε ε 1ι α γ ΐ ε ν. Ε ί 11 £ ε ιι ΐ 1ι Ε 1 έν Κπΐϊδείιε ΙαΙΐΓϋϋεΙιεΓ ίϋτ άειιίδείιε 

Κεο1ιΙδ\νΪ5δεηδε1ΐΕίί τόμ. 11 (1847) σ. 605· τοϋ αυτού, Ιιΐδ Οτκεο - γοιπειπιπι, 
Ρεγβ I, Είρδΐίε 1856 σ. III - IV· Ο, \\7. Ε. Η ε ί ιη ΐ> ε ε Η, Οπεείιίδείι - ΐΌΐηϊδεΙιεδ 
Κ,εεΙιΙ ΐηι ΜίΙΙβΙ&Ιίβτ ιιιιά ίη άετ Νεάζει! έν ΟπεεΙιειιίΕπά... δερΕΓΕΐαιΐδ^Εϋε 
Εΐΐ5 άβτ Α11§εηιεϊηεη Ειιεγ^ίοράθίε όετ λνΐδδεπδεΙίΕίίειι ιιιιά Κίίπδΐε νοη Ετδείι 
ιιηά ΟιίιΒθγ τόμ. VII, Εείρζί^ 1870 σ. 387 καί 424-425. 

5 Άμφότερσ μαρτυροϋνται ρητώς έν τή Πείρα. Ιοε. είΐ: άντισιήναι δε... τον 
πατρίκιον (δε. τον Ευστάθιον Ρωμαϊον) τότε λιτόν κριτήν οντα... είπόντος τότε Σνμεώνος 
τον μαγίοτρον καί λογοθέτου (παρήν γαρ κάκεΐνος) ώς δικαίως λέγει [δ] νέος Ευστάθιος. 

6 Κλητορολύγιον τού Φιλοθέου σ. 710-711 (κατά τήν άρίθμησιν τής έκδόσεως 
τής Βόννης). Πρβλ. }. Β. Βπτγ, ΤΙιε ίιιιρεπΕί ΕάιηίπΐδίΓΕίίνε δ575ί6ηι ΐη Πιε 
πίπΠι εεηίιΐΓ3Γ, Κοπάοη 1911 σ. 22. 
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Ό διατρέχων τον υπό του «Λεοντίου πρεσβυτέρου και ηγουμένου τής 
μονής τοϋ 4Αγίου Σάββα τής Ρωμαίων πόλεως» συνταχθέντα βίον του αγίου 
Γρηγορίου επισκόπου Άκράγαντος \ συγγραφέοις ερμηνευτικού υπομνήματος 
εις τον Εκκλησιαστήν1 2, ευρίσκει τόσας λεπτομέρειας συνδεόμενος με γεγονότα 
κατά ιό μάλλον ή ήττον γνωστά τής εκκλησιαστικής και πολιτικής ιστορίας 
(μνεία αυτοκρατόρων, πατριάρχων, συνόδων χλπ.), ώστε έκ πρώτης δψεως 
ουδόλως αμφιβάλλει περί τής δυνατότητος ακριβούς όποοσοΰν χρονολογικής 
τοποθετήσεως του βιογραφούμενου. Έν τουτοις εγγύτερα έρευνα διδάσκει 
δτι τά ενταύθα μνημονευόμενα ιστορικά γεγονότα, εφ’ όσον είναι γνωστά, 

συγκρούονται χρονολογικώς προς άλληλα κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε πάσα 
απόπειρα συμβιβασμού των νά καθίσταται ματαία. Ούτως, έν φ π.χ. ό Γρη- 

γόριος φέρεται μετασχών συνόδου κατά των μονοθελητών \ ήτις, ως αυτο¬ 

νόητον, δεν δΰναται νά είναι προγενέστερα τοϋ Ζ' αιώνος, και δή αρκούν¬ 

τως προκεχωρημενού, παρίσταται ως διατρίψας προ ελάχιστου μόλις χρονικού 
διαστήματος παρά τοΤ.ς πατριάρχαις ^Ιεροσολύμων Μακαρίφ (ΗΗ' 572, 597) 

και Αντιόχειας Ευσταθίου (ΗII" 597), ών ουδέτερος έπέζησε τοϋ τρίτου 
τετάρτου τού Τ' αίώνος 4. 

Ό παλαιότερον ασχοληθείς μέ τό ζήτημα "Ιωάννης Εειηοϊα5 έθεώρει 
τόν Γρηγόριον ώς σύγχρονον τοϋ αϋτοκράτορος "Ιουστινιανού Β' του ρινο- 

τμητου (685-695 καί 705-711), εν ου έν τη μεταγενεστέρου καί συγχρόνφ 
βιβλιογραφία ακολουθείται ομοφώνους, καθ’ δσον βλέπω, ή χρονολόγησις τοϋ 

1 Ευρηται έν τη Ελληνική Πατρολογία του Μΐ^ηε τόμ. >4ΙΙ’ στ. δ^Ο - 716. 

Έπ’ αύτοϋ στηρίζεται ή διασκευή τοΰ Μεταφράστου αυτόθι τόμ. ΡΙΤ' στ. 189-270. 
5 Αυτόθι τόμ. ηΗ' στ. 741 - 1182. 

8 ηΙΤ στ. 605 έπ. Ή άνευ άλλης ένδείξεως παράθεσις ελληνικού καί αραβικοί- 

αριθμού δηλοϊ έν τοΐς εξής τον τόμον καί την στήλην τής Ελληνικής Πατρολογίας 
τοΰ Μί§;»ε. 

1 Ο χρόνος τής πατριαρχείας τοϋ Μακαρίου Β' εκτείνεται μέχρι τοϋ έτους 575, 

έν ω ό τελευταίος υπό τό όνομα Ευστάθιος πατριάρχης Αντιόχειας έ'ζησε κατά τόν 
Δ' αιώνα. 

5 -Ι· 1/3 11013., Πο ΓείΕίε 6. Οι-β£οτϋ Α£Π£εηί:οπιηι ερίβοορΐ άΐδεοιίδ- 
Πο, άνατύπωσις τής έν έτει 1760 αρχικής έκδόσεως παρά Μ ί £ η ο, τόιι >ΙΪ στ 
1181 - 1228. 
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δ. Α. ΜογοοΙΠ *, τοποθετοϋντος τόν Γρηγόριον κατά ένα περίπου αιώνα 
παλαιότερον καί δή εις τούς χρόνους τοϋ ομωνύμου του πάπα (590-604)3 * 5. 

Ούδετέρα των ανώτεροι γνωμών αλλά καί ούδεμία άλλη υφ’ οΐανδήποτε 
μορφήν διατυπουμένη δύναται—ως έλέχθη καί προηγουμένως—νά συνδυάση 
προς άλλήλας τάς έν τφ υπό τοϋ Λεοντίου συγγραφένιι βίφ άλ?νηλοσυγκρουο- 

μένας χρονολογικός ενδείξεις3. Ή μόνη δυνατή καί ένδεικνυμένη μέθοδος 
προς έπίλυσιν τοϋ χρονολογικού τούτου προβλήματος είναι—φρονώ—εκείνη, 

ήτις επί τή βάσει κατά τό μάλλον ή ήττον ασφαλών κριτηρίοιν θά προτίμηση 
ώρισμένας ή ώρισμένου είδους χρονολογικός ενδείξεις εις βάρος άλλων. 

Προς έξεύρεσιν καί ορθήν χρήσιν των κριτηρίων τούτοιν δέον νά όρμη- 

θώμεν από των άκολούθοιν δύο παρατηρήσεων: Πρώτον δτι ό συγγραφεύς 
τού βίου δεν διακρίνεται επ’ ακριβείς καί προσοχή ιδία περί τά χρονολογικά 
καί τά ύπ’ αύτοϋ εκτιθέμενα γεγονότα δεν εΰρίσκονται ουδέ προς άλληλα 
χρονολογικώς έν αρμονία. Ούτως, έν ω άθροιζομένεον των επί μέρους χρονι¬ 

κών διαστημάτων, άτινα έμεσολάβησαν από τής έξ Άκράγαντος πρώτης άνα- 

χοορήσεως τοϋ αγίου (άφιξις καί παραμονή έν Καρχηδόνι, Τριπόλει καί 
Ιερουσαλήμ) προκύπτει χρόνος ούχί μείζων τού έτους Ιν συνόλφ (βλ. Ιδίως 
ΜΗ' 557, 560, 565, 568, 580), ό επίσκοπος Ποταμίων φέρεται λέγων δτι 
παρήλθε διετία (ΉΗ' 584).Επίσης έν ω προστιθεμένου εις τό ανωτέρω χρονι¬ 

κόν διάστημα τοΰ χρόνου, καθ’ δν ό Γρηγόριος παρέμεινεν έν Ιερουσαλήμ, 

τή περί αυτήν έρήμφ, Κωνσταντινουπόλει καί Ρόίμη (βλ. ιδίως \}Γ 593, 

597, 605, 617, 625), προκύπτει χρονικόν διάστημα οκτώ ή έννέα ετών, 6 

Λεόντιος λέγει δτι παρήλθον δέκα τρία έτη από τής έξ Άκράγαντος αρχικής 
άναχωρήσεοος εκείνου (ΗΗ' 628). 

Δεύτερον δτι ό συγγραφεύς τοϋ βίου είναι μέν ούχί πολύ μεταγενέστε¬ 

ρος τοϋ βιογραφούμενου 4 άλλ’, ως φαίνεται, έζησε κυρίως άν μή άποκλει- 

1 Έν τή έν έτει 1791 γενομένη ύπ’ αύτοϋ έκδόσει των έργων τοΰ Γρηγορίου, 

ής άνατύπωσις παρά Μ ί § π ε τόμ. ήΗ' στ. 717 έπ. καί ρΕΒΒΐιη. 

2 Ουτω Α. Ε δ τ δ 3 γ <1 παρά Κ. Ι< τ υ ηι δ 3 ε δ εγ, Οεεεδίεδίε άετ δγζ. 

Πίίει-θίιΐΓ2 Μϋηεδεη 1897 σ. 128 έπ. (μετ’ έπιφυλάξειος), Ο. Β ε γ <3 εηδ ε \ν ε τ, 

Ι,εε ρετεε άε Γέ§;1ΐ5ε, ηοανείΐε εάίίϊοη ίταηοαίΒε ρατ Ρ. Ο ο ά ε 1 - Ο. νετ- 

εεδαίίεΐ τόμ. III, ΡαηΒ 1905 σ. 53, Ρ. Οοάεί έν ΌίεΙίοηηΕπε άε ίδεοΐο- 

£ίε ο3ίδο1ΐριιε τόμ. VI, Ρεπβ 1920 στ. 1837, Δ. Μπαλάνος, Πατρολογία, Έν 
’Αθήναις 1930 σ. 511 - 512, Ο. Β 3 γ ά ε ιι δ ε \ν ε τ, Οεβοδΐεδίε άετ αΐΐίπτεδίί- 

εδεη ΕίΙετ^ίαΓ τόμ. V, Ρτεΐδυτ^ ί. Βγ. 1932 σ. 105 έπ., [Ανώνυμος] έν Θρη¬ 

σκευτική καί Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια τόμ. Β', ’Αθ-ήναι 1937 στ. 1042 - 1043, 

"Αλλα ενταύθα παραπεμπόμενα έργα δεν γνωρίζω έξ ιδίας άντιλήψεοΐς. 
5 Βλ. ταύτας έπιμελώς συγκεντρωμένος εις τάς ανωτέρω μνημονευθείσας παλαιο- 

τέρας αλλά καί νυν χρησίμους έργασίας των Εαπεΐα καί ΜοτεεΙΠ. 

4 Βλ. ΗΡΓ 552 καί τυνιο δανμααιώιερον δτι εν ταΐς εογάζαις ήμέραις τανταις καί 

έν τβ εσχάιη γενεά τοιοντον εαντω ό Χρίστος άζίδειξεν εργάτην (βο. τόν Γρηγόριον). 
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στικώς εις τήν Δΰσιν, ένθα καί ηγούμενος μονής διετέλεσεν1. Εντεύθεν εξη¬ 

γείται ή ακριβέστερα γνώσις των ενταύθα προσώπων και πραγμάτων έξικνου- 

μένη μέχρι τοπογραφικών λεπτομερειών 2, έν άντιθέσει προς τάς ασαφείς και 
πλειστάκις έσφαλμένας—ώς τά ανωτέρω ονόματα πατριάρχων—πληροφορίας 
περί της 3 Ανατολής καί της έν αυτή διαμονής του Γρηγορίου, αντληθεί σας 

πιθανώτατα εκ παλαιών διηγήσεων του αγίου, αΐτινες, ως φυσικόν, ειχον 
άμαυρωθή έν τή μνήμη του βιογράφου κατά τον από του θανάτου του βιογρα¬ 

φούμενου διαρρεΰσαντα κατά τό μάλλον ή ήττον μακρόν χρόνον. Έάν λοιπόν 
ή βιογραφία έμνημόνευε προσώπων ή γεγονότων έκ τής ιστορίας τής Δύσεως 
Ιδιαίτερα δέ τής Ιταλίας ώς συγχρόνων τφ Γρηγορίφ, θά άπετέλουν ταΰτα, 
υπό την προϋπόθεσιν δτι ή χρονολογία των είναι γνωστή, τά ζητούμενα στη¬ 

ρίγματα διά την χρονολογικήν τοποθέιησιν του αγίου, έν πάση δέ περιπτώσει 
θά συνίστων άσφαλεστέρας χρονολογικός ενδείξεις από τάς εις γεγονότα ή πρόσ¬ 

ωπα τής Ανατολής άναφερομένας καί θά έπρεπε κατά συνέπειαν νά προτι¬ 

μηθούν ώς άξιοπιστότεραι—έφ3όσον δεν θά ήτο δυνατόν νά συμπορευθοϋν— 

από τάς τελευταίας ταυτας. Δυστυχώς δμως αΐ εις τήν Δύσιν άναφερόμεναι 
πληροφορίαι ουδόλως πληρούν τάς άνίϋτέρι» προϋποθέσεις, διότι τούς μέν 
επισκόπους "Ακράγαντος Ποταμίωνα (ΗΗ' 553, 556, 584) καί Θεόδωρον 
(ΉΗ' 625) ώς καί άλλους μνημονευόμενους ενταύθα έξ "Ιταλίας καί Σικελίας 
κληρικούς καί λαϊκούς δεν γνωρίζομεν άλλοθεν, τό δέ δνομα τού πάπα, δστις 
πεισθείς εις συκοφαντίας είσήγαγεν εις δίκην τον άγιον, αποσιωπά έκ προ- 

θέσεως δ βιογράφος3. 

"Αλλ" έκ των προς τήν "Ανατολήν συνδεόμενων πληροφοριών, εις άς καί 
μόνας ειμεθα ήναγκασμένοι κατά συνέπειαν νά άρκεσθώμεν καί αίτινες δεν 
δύνανται, ώς έλέχθη, νά χρησιμοποιηθώσι ταυτοχρόνως άπασαι, διότι συγ¬ 

κρούονται χρονολογικώς κατά τρόπον ανίατον προς άλλήλας. δέον νά προτι- 

μηθώσιν ασφαλώς έκεΐναι, αίτινες άναφέρονται εις πρόσα)πα ή γεγονότα 
τοσούτον σημαντικά, ώστε νά υποτίθεται βασίμως οτι ού μόνον ή ϋπαρξίς 
των αλλά καί ή χρονολογική των τοποθέτησις δέν θά ήτο άγνωστος εις τήν 
Δύσιν. 'Ως τοιαύτα δέν δύνανται βεβαίως νά θεωρηθούν τά ονόματα κατά τό 
μάλλον ή ήττον άνευ ιδιαιτέρας ιστορικής σημασίας προϊσταμένων επαρχια¬ 

κών πατριαρχείων (ώς τά ανωτέρω τού Μακαρίου Ιεροσολύμων καί Εύστα- 

1 Της τού άγιου Σάββα έν Ρώμη. ήΙΤ 550. 

2 Βλ, π.χ. ήΗ' 552 - 553 , 581, 629, 631, 657 διά τον Άκράγαντα καί 677, 681 
διά τήν Ροομην. 

3 Ό συγγραφεύς τοΰ βίου εκφράζεται μετ’ αποδοκιμασίας, σχεδόν είπεΐν μετ’ 

άγανακτήσεως, περί της ένεργείας ταύτης τοΰ πάπα- ο) τής άνοιας, ώ τής ασπλα¬ 

χνίας, ώ τής κακίας, ής πεπλήρωται ό τον πρώτον επέ/ων τόρ αποστόλων θρόνον. 

(ήΗ' 660). . ' 

Πότε εζησεν ό Γρηγόριος Ακράγαντος ; 

θίου "Αντιόχειας) έν συγκρίσει τουλάχιστον προς άλλα κατά πολύ σοβαρώ- 

τερα από τε ιστορικής άλλα καί πρακτικής διά τούς συγχρόνους έπόψεως, ώς 
είναι π.χ. ή έμφάνισις μιας σημαντικής αΐρέσεως ή ή βασιλεία καί δή σχε¬ 

τικά); μακρά ενός αυτοκράτορος. Συνεπώς ή μνεία συνόδου συγκροτη- 

θείσης τή επινεύσει τού αυτοκράτορος κατά τής αίρέσεως τών μονοθελητών, 

εις ήν φέρεται ώς συμμετασχών δ Γρηγόριος1, μάς εμποδίζει νά ανέλθω μεν 
εις χρόνους παλαιοτέρους τού δευτέρου ήμίσεος τού Ζ αίώνος, εν ω ο κατ 
έπανάληψιν ώς σύγχρονος τού αγίου φερόμενος αύτοκρατωρ Ιουστινιανός 
(ΧΗ' 612, 613, 665, 700, 701) δέν δύναται νά είναι άλλος από τον λεγό¬ 

μενον ρ ιν άτμητον (685 - 695, 705 - 711). Τήν χρονολόγησιν ταύτην, αντίθετον, 
ώς έλέχθη (βλ. άνωτ. σελ. 159 σημ. 2), προς τήν τής άρχούσης σήμερον γνώμης 
ενισχύει καί ή παρατήρησις δτι εις πολλά μηναία, καί δή έκ των άρχαιοτά- 

των (βλ. ΉΗ' 726) ρητώς λέγεται δτι δ Γρηγόριος "Ακράγαντος έζησε κατά 

τούς χρόνους τού "Ιουστινιανού Β'. 

Ή υπό τού ΜοτοεΠί έπιχειρηθεΐσα ταύτισις τού έν ταΐς έπιστολαΐς 
I 72 καί III 12 τού κατά ένα περίπου αιώνα προγενεστέρου πάπα Γρηγο¬ 

ρίου τού μεγάλου2 άπαντώντος ώς συγχρόνου αύτιρ ομωνύμου επισκόπου 
"Ακράγαντος προς τον ήμέτερον, στηριζομένη άφ3 ενός μεν εις την συνωνυ- 

μίαν ταύτην καί άφ" ετέρου εις τήν πληροφορίαν δτι καί ούτος, δ'πιυς καί δ 
περί ού νΰν πρόκειται άγιος, κατηγορήθη ενώπιον τού παπικού δικαστηρίου, 

θά ήτο ήκιστα ασφαλής καί χωρίς νά ληφθή υπ όψιν τό προς τά ανωτέρω 
χρονολογικά δεδομένα ασυμβίβαστον αυτής, οπερ τήν καάιστά, δύναταί τις 
είπεΐν, αυτόχρημα άπαράδεκτον' διότι καί ή -έν χρονική ά.ποστάσει ενός ώς 
έγγιστα αίώνος υπαρξις δύο ομωνύμων επισκόπων καί ή καθ’ έκατέρου τού¬ 

τον διατύπωσις κατηγορίας ενώπιον τού ίεραρχικώς προϊσταμένου τιον 
ριομαίου ποντίφικος καί μάλιστα ούχί αναγκαίους δι ομοειδες αδίκημα 
δεδομένου δτι έν ταΐς έπιστολαΐς τού πάπα Γρηγορίου δέν άναφέρεται ποια 
ύπήρξεν ή κατά τού επισκόπου "Ακράγαντος διατυπωθεΐσα κατηγορία ουδέν 

τό αδύνατον ή καν τό άπίθανον παρουσιάζουν. 

ΑΝΑΣΤ. II. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

1 Ό Μοι-οεΠϊ ήΙΙ’ 005 έπ. διά νά πεοισώση τήν ύπ’ αύτοΰ έπιχειοηθεΐσαν 
χοονολογικήν τοποθέτησιν τοΰ άγιου εις τήν καμπήν τοΰ Τ προς τον Ζ αϊώνα θεω¬ 

ρεί τήν έν τω βίο) μνείαν τών μονοθελητών ώς μεταγενεστέραν προσθήκην τών άντι- 

γραφέων. Σημειωτέον δτι ή μνεία αυτή είώητσι καί εις τήν εις Συμεών τον Μετα¬ 

φραστήν οφειλομένην διασκευήν (ΡΙΤ" 220 έπ.). 
2 ΙΤοβλ. περί τούτων Α. Η ο 1 ιυ, ΟεδοΙιίοΜσ δίοίΐϊοηδ ίιιι ΑΙΙογΙιιπι τόμ. 

III, Τείρζί§; 1898 σ. 286 - 287. 
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Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ «ΤΟΜΟΙ» 

ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΊΌΡΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛ Α' ΚΟΜΝΗΝΟΥ (1143/80) 

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ 

ΜΕΘΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΩΑΜΕΘΑΝΩΝ 

Οί Βυζαντινοί ηγεμόνες εντελώς ιδιαίτερον ενδιαφέρον έπεδείκνυον διά 
την διάδοσιν τής χριστιανικής πίστεως μεταξύ των βαρβάρων και απολίτιστων 
είσέτι λαών. Το ενδιαφέρον τούτο έπεδείξατο εΐπερ τις και άλλος καί ό 
γενναίος αύτοκράτωρ Μανουήλ Α' Κ ο μ ν η ν ό ς (1143/80). Πάντες οί 
Έγκωμιασταί τού Μ α ν ο υ ή λ Α' Κ ο μ ν η ν ο ύ ιδιαιτέρους έξαίρουσι τήν 
μέριμναν τού γενναίου τούτου ήγεμόνος των διά τήν διάδοσιν τής χριστιανι¬ 

κής πίστεως εις τά ύποτασσό μένα ύ π5 αυτού βαρβαρικά φύλα3. Έν τοΐς 
Ύπομνήμασιν ημών εις τούς δυο Λόγους τού Ευθυμίου Μ α λ ά κ η εις 
τον αύτοκράτορα Μ α ν ο υ ή λ Α' Κ ο μ ν η ν ο ν 2 έσημειώσαμεν τά εξής επί 
τού σημείου τούτου χαρακτηριστικά: «I, 526,23: «ούκ αρκετά βασιλεύσι τά 
τέκνα, δσα τού γάμου δωρήματα" αλλά γάρ φιλοτιμούνται καί διά τών πολέ¬ 

μων τεκνογονεΐν καί ποιούνται τέκνα τά κατορθώματα». Ό αύτοκράτωρ, ως 
άλλος "Αβραάμ, ποιείται τέκνα τούς ασεβείς βαρβάρους υπό το θειον αυτού 
κράτος τούτους υποτάσσουν καί τήν αληθή τού Χριστού θρησκείαν αύτοίς 
διαδίδων καί αυτήν τούτους έκδιδάσκων. Πρβ. Ίω. 8,39 καί τά έν τφ πα- 

ρόντι I, 526,28: «τά δέ τρόπαια... τών ζωγρουμένων οί προς Θεόν έπιστρέ- 

φοντες». Ήτο πεποίθησις τών Βυζαντινών δτι έκαστος πόλεμος διεξήγετο 
πάντοτε «υπέρ πίστεως καί πατρίδος», καί ή θαυμασία αύτη άντίληψις πάν¬ 

τοτε μέχρι καί τής σήμερον ένεψύχωνε πάμπαν το Ελληνικόν κατά παντός 
έξωθεν έπιδρομέως». 

Αί κατά τών βαρβάρων λοιπόν καί αλλοεθνών στρατειαι τού αύτοκράτο- 

ρος, έκτος τής άσφα?ωίας τής αυτοκρατορίας, σκοπόν είχον καί τήν υπέρ τής 

1 Κατ’ αγαθήν συγκυρίαν οί περισσότεροι Εγκωμιαστικοί Λόγοι εϊς τούς βυζαν- 

τιακούς αύτοκράτορας, οΐτινες άχρις ημών διεσώΟησαν, άναφέρονται εις τον Μανουήλ 

Α' Κομνηνόν. "Ορα Κ. Άμάντου, “Ιστορία του βυζαντινού κράτους, Αίώέπεδ 
1947 Β', σ. 333 καί ήμετέραν μελέτην : Ευθυμίου τού Μαλάκη, μητροπολίτου Νέων 
ΓΙατρών (“Υπάτης) (δεύτερον ήμισυ ιβ' έκατοντ.), ϊά σωζόμενα. Τεύχος Β'. Δύο 
Εγκωμιαστικοί Λόγοι, νυν το πρώτον έκδιδόμενοι, Εις τον αύτοκράτορα Μανουήλ Α' 

τον Κομνηνόν (1143/80). Έν Άθήναις 1949 (άνάτυπον) σ, 514 (10), σημ. 4 έ. 
2 σ. 712 (59). 

πίστεως άμυναν, τήν σωτηρίαν τών ευσεβών τής αυτοκρατορίας τέκνων καί 
προ πάντων τήν διάδοσιν τής χριστιανικής καί δή καί τής ορθοδόξου πίστεως 
εις έθνη καί λαούς αλλοθρήσκους καί βαρβάρους1. 

Άλλ9 οί Βυζαντινοί ηγεμόνες δεν ένδιεφέροντο διά τήν διάδοσιν μεταξύ 
τών απολίτιστων λαών τής χριστιανικής πίστεως μόνον έκ πολιτικής σκοπιμό- 

Ψ τητος προς τούτο κινούμενοι, αλλά τουναντίον, οί ίδιοι πιστά τής ορθοδοξίας 
τέκνα εαυτούς όμολογούντες, μεγάλας κατέβαλλον προσπάθειας καί φλογερόν 
έπεδείκνυον ζήλον διά τά καθόλου εκκλησιαστικά πράγματα. Είδικώς περί 
τού αύτοκράτορος Μ α ν ο υ ή λ Α' Κ ο μ ν η ν ο ύ καί ταύτα λέγει σχετικώς ό 
ήμέτερος Ευθύμιος Μ α λ ά κ η ς 2: «πυρπολεί σου τήν καρδίαν ό ζήλος, 

έσθίει τήν ψυχήν ή μέριμνα τών εκκλησιών». Σχολιάζοντες τό χωρίον τούτο 
έσημειώσαμεν τά εξής, άξια καί ενταύθα νά καταχωρισθώσιν : «Ό ρήτωρ 
Ευθύμιος, έν αναφορά προς τό γραφικόν «ό ζήλος τοΰ οίκου σου κατέφαγέ με» 

(Ψαλμ. 68,10. Τω. 2,17), δεν λησμονεί, καθό καί «λάτρης Θεού», νά εξάρι) 

τήν υπέρ τής εκκλησίας μέριμναν καί τό μέγα τού Μανουήλ ενδιαφέρον 
υπέρ τών φλεγόντων έκκλησιαστιχών ζητημάτων. Τούτο πράττουσι, προκειμέ- 

νου νά έπαινέσωσι τήν εκκλησιαστικήν τού Μανουήλ *Α' Κομνηνού 
πολιτικήν καί έτεροι ρήτορες. Π.χ. ό Ευστάθιος Κ.Ρ. 6,5 λέγει: «δση 
έν δόγματι καί δση έν τοΐς λοιπούς, άλλο τούτο μέρος υποθήκης έγκοπτούσης 
τον άμέριμνον βίον, δτι καί ή τών εκκλησιών μέριμνα έν λόγφ μέγιστα) τέ- 

γ» θειται». Πλείονα παρά ΤγοϊΙπι.^γ σ. 219 έ. *Όρα παρά Ρ. ΌοΙ^θγ, ΙΙγΕ. 

II, 62 έ. τά υπό τού Μανουήλ έκδοθέντα επίσημα έγγραφα υπέρ τών εκκλη¬ 

σιών καί τοΰ κλήρου, ώς καί τών διαφόρων έν τή επικράτεια μονών... Τό 
πλήθος τούτο τών επισήμων αύτοκρατορικών εγγράφων, έκδοθέντων υπό τοΰ 
Μανουήλ επ’ ευκαιρία ποικίλων εκκλησιαστικών υποθέσεων, μηδέ καί 
αυτών τών δογματικών θεμάτων εξαιρούμενων, άποδεικνύει τφ όντι πόσον 

μέγα ήτο τό ενδιαφέρον τού αύτοκράτορος τούτου υπέρ τών εκκλησιών. Κα¬ 

λώς λοιπόν ποιων ο Ευθύμιος υμνεί σύν τοΐς άλλοις καί τον υπέρ τών 
εκκλησιών ζήλον τού Μ α ν ο υ ή λ». 

Μέγας λοιπόν υπέρ τών εκκλησιαστικών καθόλου υποθέσεων ζηλωτής ών 
ό Μανουήλ Α' Κομνηνός, φυσικόν ήτο δτι θά άνεμιγνύετο καί εις τό 
ζήτημα τής εις τον Χριστιανισμόν προσελεύσεως τών Μωαμεθανών. Τό ζή- 

1 Τούτο εξαιρεί, προκειμένου περί τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ Α' Κομνψοΰ καί 
ό κλεινός της Θεσσαλονίκης Αρχιεπίσκοπος Ευστάθιο; Κατάφλωοος εις Λόγον του 
Εγκωμιαστικόν εις τον αύτοκράτορα τούτον, ταύτα λέγων : «καί συνάγεις προς Θεόν 
τό τήν πίστιν άλλότριον, καί άγεις τούς άφισταμένους εις Θεού οικειότητα, και τήν 
τού Θεού αυλήν προβάτων πληροίς, άπερ είχε μέν Θεός 6 μέγας ποιμήν, έσω δέ τής 
εκείνου αυλής ούπω προέκυπτον» παρά ΥΥ. Κθ£θ1, Ροηίρβ τβπιπι ^ζαηΙίηΗΠίηι, 
ΡθίΓοροΙΐ 1892 - 1917 I, 49,23. 

2 Μν.έ,σ. 150 (75). 
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τη μα τοΰτο, οπερ παρ' ολίγον νά προκαλέση διάσταση* τής Εκκλησίας καί 
Πολιτείας και οπερ δεικνύει την ισχυράν θέση* τής Εκκλησίας έπί τής επο¬ 

χής τοΰ Μ α ν ο υ ή λ Α' τοΰ Κ ο μ ν η ν ο ΰ καί κατά την συζήτησιν του οποίου 
σπουδαίου διεδραμάτισε ρόλον ό Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ευστάθιος 
Ινατάφλωρος, δέν ήρευνήθη, καθ’ οσον γνωρίζω, δεόντως, άλλ’ οΰδ’ 

επεστήθη ή προσοχή των επιστημόνων προς ορθήν ερμηνείαν αυτοί. Άκο- 

λουθοΰντες πιστώς την υπό του Χρονογράφου Νικήτα Χωνιάτου αφή¬ 

γηση* τοΰ συμβάντος, θά εκθέσω μεν τά κατ’αυτό μετά των ήμετέρων κρίσεων 
καί παρατηρήσεων. Ιδού λοιπόν πώς έχει τό ζήτημα. 

Ό αύτοκράτωρ Μανουήλ Α' Κομνηνός (1143/80) έξέδωκεν έν 

έτει 1178 1 δύο «Τόμους», δπως άπαλειφθί) από των διδακτικών εκκλησια¬ 

στικών βιβλίων τό ανάθεμα κατά τής περί Θεοΰ διδασκαλίας τοΰ Μωάμεθ 

εναντίον τής χριστιανικής πίστεως, καθ’ ήν δ Θεός «ούτε έγέννησεν ούτε 
εγεννήϋη» καί δτι «όλόσφυρός έστι» £. £Ως δικαιολογίαν δ’ έφερεν δ αύτο¬ 

κράτωρ τδ μέν οτι οΐ εις την ορθόδοξον πίστιν μετατιθέμενοι Αγαρηνοί 
σκανδαλίζονται ταΰτα έν τή ίερ$ κατηχήσει άναγινώσκοντες, τό δέ διότι τό 
ανάθεμα έφαίνετο ώσεί στρεφόμενου κατά τοΰ Θεοΰ γενικώς καί ούχί κατά 
τής πεπλανημένης τοΰ Μωάμεθ δόξης περί Θεοΰ. Ό Πατριάρχης Θεοδό¬ 

σιος Βοραδιώτης (1178 - 1183)3 * * * * * συνεκάλεσε σύνοδον, έν ή έχλήθησαν 
καί προσήλθον καί πάντες οί έν τή πρωτευούση παρεπιδημουντές καί λόγω καί 

1 Ρ. Ποί^ει·, Οοτριίδ <2ογ "πεοΐιΐδοΐιεπ υι*Ιαιη(1εη άοδ ΜίΗοΙΜίιΟΓδ πικί 

άθΓ ποιιει-επ Ζείί. Κεΐδε Α: Ρε^εείεπ. ΑΜεϊΙππβ I: Κε^εεΐεπ (Ιογ Κ&ΐδεπιτ- 
Ινππάεπ άεδ οδί,ΐΌΐιιίδΙιεη Κείοΐιβδ. 2. Τεΐΐ: Βθ^εδίοη νοη 1025- 1204. Μϋπείιεη 
ιιηά ΒειΊπι 1925 II, 87. Νγ. 1529, 1530. 

- Όη Ο & η ε, Θΐοδδ&ππιη έν λ. «όλόσφυρός». 'Ο 5γ1Βιιΐ'§'ΐιΐδ τό «ολόσφυ- 

ρος» τοΰ Μωάμεθ ερμηνεύει «μονοπρόσωπος Θεός». Ό Ευθύμιος Ζιγαβηνός έν τή 
Πανοπλία αύτοΰ, λέγει: «όλόσφυρον λέγει τόν Θεόν, ήτοι σφαιρικόν». Σημειωτέον 
δ’ οτι ή λ έξις «όλόσφυρός» είναι γλωσσικώς αδόκιμος καί δέν άπαντα παρ’ άλλοις 
δοκίμοις συγγραφεΰσι. Μόνον τύ «όλόσφαιρος» είναι ορθόν. 'Ο Νικήτας Χιονιστής, 
Χρονογραφία (έκδ. Βοηη) 278,15. ώς έξης εκθέτει τό συμβάν : «έγκειται τω κατηχη¬ 

τικοί πυκτίω μεθ’ ετέρων άφορισμών και τό ανάθεμα τφ Θεφ τοΰ Μιοάμεθ, περί ού 
λέγει «ούτε έγέννησεν ούτε έγεννήθη», καί ότι όλόσφυρός έστι. τόν τοιοϋτον τοίνυν 
αναθεματισμόν άπαλεΐψαι των όλων κατηχητηρίων βιβλίοη* προέθετο, απ’ αυτής τής 
έν τή μεγάλη έκκλησία πυκτίδος άρξάμενος. καί ή πρόφασις ώς μάλα ευπρόσωπος" 

έφασκε γάρ ως εις σκάνδαλον πρόκειται των μετατιθειιένιον Αγαρηνών εις την 
καθ’ ημάς θεοσεβή πίστιν το βλασφημεΐσθτιι όλως Θεόν». 

3 Περί τοΰ ΙΙατριάρχου Κων/πόλεως Θεοδοσίου Βοραδιώιον (1.178/83) ορα : 

ΗεΓ^εηΐ'δίόει·, Ρΐιοίίιΐδ, Ρ&ίπδΐ-οΒ νοη Ο/ρεΙ. Κ.β£ΰηδ1>ηι·£ 1869 τ. 1 - 3 

III, 840. Σ π υ ρ. II. Λάμπρου, Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου Τά σωξόμενα. 

Έν Άθήναις 1879/80 τ. 1 - 2 II, 554. Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες (36 -1884). 

Έν Κων/πόλει 1890, Κ γ ιι ηι Β η ο 1ι ε ι* - Σ ω τ η ρ ι ά δ ο υ, 'Ιστορία τής βυς. λογο¬ 

τεχνίας. Έν Άθήναις 1900 τ. 1-31, 412. 
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αρετή διακρινόμενοι επίσκοποι μεταξύ των οποίων παρίστατο καί δ Ε ύ- 

σ τάθ ι ο ς Θεσσαλονίκης. Μετά μακράν εισήγηση*τοΰ πατριάρχου, εγένετο διο- 

νυχιστική συζήτησις, καθ’ ήν φαίνεται δτι ό Ευστάθιος έπαιξε τόν κυριώ- 

τερονρόλον.Ή σύνοδος, είσηγήσει τοΰ Ευσταθίου, άρνειται την παντελή 
ν' διαγραφήν τοΰ αναθέματος εκ τών κατηχήσεων, διό καί αναγκάζεται ο αύτο¬ 

κράτωρ νά εκδώση τόν δεύτερον «Τόμον», δι’ ού έζήτει δπως τό αναθεμα 
πεοιορισθή τουλάχιστον εις ανάθεμα κατά τοΰ Μωάμεθ απλώς. 9Αλλά καί τόν 
δεύτερον «Τόμον» ή πατριαρχική σύνοδος φαίνεται δτι άπέρριψε. Τότε δ 
αύτοκράτωρ καλεΐ τόν πατριάρχην καί πάντας τούς συμμετασχόντας είς την 
σύνοδον επισκόπους εις τά ανάκτορα, ένθα δ ισχυρός τότε αύτοκρατορικύς 
γραμματεύς Θεόδωρος Μ α τ ζ ο ύ κ η ς, πολλά άπειλήσας καί σύνοδον μά¬ 

λιστα μεγαλυτέραν δτι προετίθετο έν τή πρωτευούση νά συνκαλέση, εν ή καί 
οί τοΰ Πάπα άντιπρόσοοποι θά εκαλούντο1, έξεβιάζετο τούτους προς αποδο¬ 

χήν τών αύ το κρατορικών απόψεων καί υπογραφήν τοΰ βασιλικού «Τόμου». 

Άλλ’ δ εύθαρσής καί πεπαρρησιασμένος τών Θεσσαλονικέων Ιεράρχης 
Ε ύ σ τ ά θ ι ο ς, «δ πολύς καί μέγας έν λόγοις», κατά τόν Νικήταν Χωνιάτην 2, 
«ζήλου επί τοις άνεγνωσμένοις πλησθείς καί μή ένεγκών Θεόν αληθινόν δοξά- 

ζεσθαι δλόοφνρόν τι διανοίας άνάπλασμα κακοδαίμονος, «έσοίμην άν», έφη, 
«καταπεπατημενον ταΐς πτέρναις φορών τόν εγκέφαλον, καί τοΰ σχήματος 

?* τούτου παράπαν ανάξιος», τόν επί τών ώμων δείξας μανδύαν, «ει Θεόν ήγοί- 

μην αληθινόν τόν παιδεραστήν καί καμηλώδη καί πάσης πράξεως μυσαράς 
υφηγητήν καί διδάσκαλον»1 έπεπήγεσαν ούν επί τοΐς είρημένοις τούτοις οΐ 
άκηκοότες αύτοΰ' ήν γάρ καί διατόρως ταΰτα φθεγγόμενος καί προδήλως 

1 Φαίνεται ότι μεταξύ τών διισταμένων επί εκκλησιαστικόν καί πολιτικών πολ- 

λάκις υποθέσεων μερίδων έν Βυζαντίω συνήθης ήτο ή απειλή περί συνεννοήσεως 
μετά τής Παπικής εκκλησίας, μάλιστα προς τόν οικουμενικόν πατριάρχην απευθυνό¬ 

μενη. Οίίτω, ό τοσοΰτον άλλως έχθρικώς πρός την Παπικήν έκκλησίαν διακείμενος 
περίφημος μητροπολίτης Ναύπακτού ’Ιωάννης Άπόκανχος (ο&. 1155- 1233) δέν ορρωδεί 
καί την απειλήν ταύτην τής προσεγγίσεως πρός την 'Ρωμαϊκήν Εκκλησίαν τής έν τφ 
Δεσποτάτΐ]) τής Ηπείρου Όρθοδύξου Εκκλησίας να προβαλη τφ οίκουμενικφ πα¬ 

τριάρχη, τφ έδρεύοντι έν Νικαία, όπως πειθαναγκάση τούτον νά αναγνώριση ώς κανο- 
νικώς γενομένην την άναγόρευσιν είς αύτοκράτορα “Ρωμαίων τοΰ Θεοδώραν Αγγέλου 
Δούκα τοΰ Κομνηνοΰ έν έτει 1222 υπό τοΰ Χωματηνοΰ, αρχιεπισκόπου Άχρίδος. "Ορα 
Ο. ΟδΐΓθ£οτδ1:>-, ΟεδοΒ. ά. Β^ζειιιΙ". δίίΐηΐοδ. Μηηεΐιεη 1940 σ. 309. Παρ¬ 

θενίου Πολάκη, Ιωάννης Άπύκαυκος, μητροπολίτης Ναύπακτού. Έν 'Ιεροσο- 

λύμοις 1923 σ. 59 έξ. Πρβ. καί Μ α £ ί 1ι ΐ 3 δ IV 6 11 η Β ο ί 6 γ, Ιοίιαππεδ ΑροΒαιι- 

Βοδ, Μείτοροΐίί νοη ΝηηρηΒΙοδ ίη Α^ΐοΐΐεπ. Ρι-εΐδΐη§ 1913.—Καί είς πλείστας 
άλλας περιπτώσεις- ή απειλή τής προς τήν 'Ρωμαϊκήν Εκκλησίαν προσεγγίσεως 
άπαντα' έστω καί τοΰτο δείγμα τοΰ άποτροπιασμοϋ καί τοΰ δέους, μεθ’ ού άντί- 

κρυξον οί έν τφ οίκουμενικφ πατριαρχείο) εκκλησιαστικοί ήγέται τό ενδεχόμενον τοΰτο. 

2 Χρονογραφία 282,2. 
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χαρακτηρίζων τον ζήλψ εύσεβείας πυρούμενον. ό δέ τοϋ γράμματος ύπαγο- 

ρευτής, στάς έννεός καί τά χείλη μΰσας, παλίμπους ειτα εις τον αύτοκράτορα 
εΐσεισι. και δς, τά λαληθέντα ένωτισάμενος, οιον περιψοφηθείς, ποικίλος ήν 
τον άπόλογον, τδ μακρόθυμον έπηνεκώς ώς ουδέποτε, και εαυτόν γάρ τοις 
άγαν δρθοδοξοΰσι χριστιανοϊς ενέταττε, και πατέρων ώμολόγει πανευσεβών 
προελθείν, τούς φιλαιτίους έκκλίνο>ν και φιλοσκώμμονας. καί την μετά τού 

Θεσσαλονίκης κρίσιν πολύς ένέκειτο έξαιτούμενος... μετά βραχύ δέ τοϋ πα- 

τριάρχου εις θέαν έκείνφ εληλυθότος καί κατεπάσαντος τά εΐκότα τού τε 
θυμού έ?π)ξε, καί τφ Εύσταθίφ συγγνώμην παρέσχετο έφ’ οίς παρεφθέγξατο, 
ένδεδωκώς αύτφ δσα ήρειτο άπολογήσασθαι, τελευταΐον δέ καί αυτός επει- 

πών ώς «δει σε σοφόν ό'ντα μή αίσχρορρήμονα δείκνυσθαι μηδέ θρασυστο- 

μεΐν παρακαίρια». Κατόπιν λοιπόν των γενομένοιν διαξιφισμών καί αντεγ¬ 

κλήσεων καί της έν τελεί άμοιβαίως χορηγηθείσης συγγνώμης, έπήλθε συμ- 

ςχονία, καθ’ ην, άφού άνεγνώσθη δ αύτοκρατορικός επί τού ζητήματος 
«Τόμος», «καί πάντων έπαινεσάντων τά γεγραμμένα ώς εύσεβώς δρθοτομη- 

θέντα, καί περιχαρώς έν αύτφ ύπογράψαι καταθεμένων, δ σύλλογος διε- 

λέλυτο» '. 

Ό ίστορήσας τό συμβάν χρονογράφος Νικήτας Χωνιάτης ούχί 
μετρίως τη ειρωνεία χρώμενος παρατηρεί οτι άμφότεραι αι μερίδες, ή τε τού 
παλατιού καί ή της πατριαρχικής συνόδου άπήλθον άγαλλόμεναι επί τά ίδια, 

οτι έκάστη ένίκησε την έτέραν : «καί οΐ μέν άπήεσαν άγαλλόμενοι ώς τή 
οικείςι ένστάσει τον βασιλέα νενικηκότες' δ δέ έχαιρεν ώς τή εαυτού καθυπο- 

κλίνας τούτους βουλή, καί σχών διά βραχυλογίας οΰπερ διά τού πολυστίχου 
πρότερον τόμου ούδαμώς άφίκετο» 2. Αλλά την έπομένην συνελθοΰσα έκ νέου 
ή σύνοδος έν τοις Πατριαρχείοις καί έπαναγνούσα τον αύτοκρατορικόν «Τό¬ 

μον», εΰρέ τινα επιλήψιμα, διό καί ήθελε ν’ απαλείψη ταύτα. Τό παλίμβου- 

λον των αγίων επισκόπων ήτο φυσικόν νά παροξύνη τον αύτοκράτορα, δστις 
«καί ώς άνοηταίνουσι καθαρώς έπεγκαλών τό τής γνώμης άστατον καί άγχί- 

στροφον», έξεβίαζεν εις αποδοχήν τού διατάγματος του 3. Τέλος, ώς συνήθως 
συμβαίνει εις τας τού είδους τούτου διενέξεις, οί διαφωνοΰντες εύρέθησαν 
σύμφωνοι ακριβώς εις τό σημειον, έξ ου ήρχισαν την διαφωνίαν των! *Ως 
λέγει περαιτέρω δ αυτός Χρονογράφος4: «δψέ δέ καί μόλις συνήλθοσαν, ΐνα 
τό μέν ανάθεμα τφ Μωάμετ τών κατηχητικών βιβλίοον άπαλειφθή, έγγραφή 
δέ ανάθεμα τφ Μιοάμετ καί πάση τή αυτού διδαχή καί διαδοχή, καί τούτο 

1 Χρονογραφία 283,12. 

2 Αυτόθι. 

8 Αυτόθι, 
^284,4. 
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δογματίσαντες καί κυρώσαντες τών πολλών εκείνων συνόδων καί συλλόγων 

έληξαν». 
"Αξια σημειώσεοις κρίνομεν καί τά περαιτέρω) υπό τού Νικήτα Χω¬ 

νί ά τ ο υ ιστορούμενα, σχετικώς πρός τον άνάδοχον αυτού καί ομώνυμον 
αύτφ Ν ικήταν, επίσκοπον Χωνών1, περί τού οποίου λέγει οτι ήτο «πά- 

σης αρετής καταγώγιον, οΰτοι δή προφητικός καί προβλέπων τά έμπροσθεν 
ώς τοις μεγίστοις τών δρώντων έγκρίνεσθαι καί εις θαύμα κείσθαι παρ’ οίς 
ό άνήρ έγνώριστο»2. Ό επίσκοπος λοιπόν Χωνών Νικήτας προεφή- 

τευσε τον θάνατον τού Μανουήλ Α' Κομνηνού, είπών τό περίερ¬ 

γον: «τής δέ τελευτής αυτού έγγιζούσης μανήσεται»3. Άλλ’ ούδείς ήδύ- 

νατο νά έρμηνεύση τό προφητευθέν υπό τού είρημένου επισκόπου καί δή 
καί τό περί μανίας τού αύτοκράτορος” «τίς δέ άρα έσται ή μανία καί οίος δ 
τρόπος αύτής, ούδείς είχεν ακριβώς συμβαλέσθαι τών εΐδότων τό προαγό- 

ρευμα»4. Αι γνώμαι διίσταντο, ώστε «οΐ μέν γάρ ές τό χρυσομανές άνέφερον 
τό προφοίβασμα, οΐ δ’ ές άλλο τι σαρκικόν ελάττωμα ήχμαλώτιζον» 6. Οΐ,κλη¬ 

ρικό φρονες δμιος καί οΐ τοις Πατριαρχείοις προσκείμενοί, μεταξύ τών οποίων 
φαίνεται δ'τι ήτο καί ό Νικήτας Χωνιάτης, άπέδιδον την ασθένειαν 
τού αύτοκράτορος εις τιμωρίαν τού Θεού, ώς άποδεχθέντος τό ασεβές τοϋ 
Μωάμεθ δόγμα! Οΰτω πως ή σπερμολόγος τών Βυζαντινών διάθεσις εύρε 
τήν αιτίαν νά διόση ιό κτύπημα κατά τοϋ εις τόσας δόξας όδηγήσαντος τον 
στρατόν τού Βυζαντίου μεγαλεπηβόλου τούτου ήγεμόνος του : «τού δέ προ¬ 

σεχώς είρημένου δόγματος κινηθέντος, καί παραβόλως ένισταμένου τά πρώτα 
τού βασιλέως αληθή δοξάζειν Θεόν τον παρά τφ Μωάμετ όλόοφνρον καί μή 

γεγεννημένον ή γεννήσαντα Θεόν, πέρας είληφέναι πάντες τήν προθέσπισιν 
έφασκον, έπεί καί μανίαν άτεχνώς ορθήν τε καί χειριστήν τήν δόξαν είναι 
ταυτηνί ώς τής αλήθειας έπίπαν αντίθετον»6. 

Αλλά σημασίαν έχει δι’ ημάς ενταύθα ούχί τόσον τό γεγονός καθ’ εαυτό, 

δσον ή στάσις τοϋ θαρραλέου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Ευσταθίου 
έν τφ ζητήματι τούτφ καί ή έπίδρασις, ήν ή προσωπικότης αύτοϋ ήσκησεν 
επί τε τοϋ Παλατιού καί επί παντός τοϋ πληρώματος τής Εκκλησίας, ώστε 

καί αυτός έτι ό θάνατος τοϋ γενναίου αύτοκράτορος Μανουήλ Α' Κο- 

μ'νηνοϋ, δστις σημειωτέον επήλθεν έκ θλίψεως κυρίως διά τά εν τέλει τοϋ 

5 "Ορα περί αύτοΰ Σπυρ. Π. Λάμπρου, Μιχαήλ Άκομ. τοϋ Χων. Τό 
σφζόμενα II, 439/40, 

2 Νικ. Χων. Χρονογρ. 284,13. 

3 Αυτόθι, 285,14. 

4 Αυτόθι 285,18. 

'· Αυτόθι 285,20. . 

Ρ Αυτόθι 285,21. 
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βίου αύτοΰ ατυχήματα και δή και την καταστροφήν τοϋ στρατοί} του τη 17 

Σεπτεμβρίου 1176 1 εν τή έν Μυριοκεφάλοις μάχη, ν" άποδοθή εις θείαν 
τιμωρίαν δι9 ασύνετο ν δήθεν αποδοχήν ΰπ8 αυτοί) αύτοΰ του περί Θεοί) 
δόγματος του Μωάμεθ! Μικρά πολλάκις γεγονότα έν τή 'Ιστορία δημιουρ¬ 

γούν σοβαρά κριτήρια διά τήν άξιολόγησιν των ιστορικών προσωπικοτήτων 

και τής επιδράσεως αυτών επί του πλήθους. 

Τό συμβάν τούτο έλαβε πιθανώτατα χώραν μικρόν προ του θανάτου 
τοϋ αϋτοκράτορος Μάνου ή λ Α' Κ ο μ ν η ν ο ϋ καί δή μεταξύ τών ετών 
1178—δτε, ως εΐδομεν ανώτερα), έξεδόθησαν οι δυο «Τόμοι» τοΰ αύτοκράτο- 

ρος—καί 1180, δτε έπήλθεν και ό θάνατος τοΰ γενναίου τούτου ήγεμόνος, ό 
όποιος έπεδιώχθη ν5 άποδοθή εις τό έν λόγφ συμβάν. ’Άρα εν έτει 1180, δτε 
άπέθανεν ό Μ α ν ο υ ή λ Α' Κ ο μ ν η ν ό ς, ό Ευστάθιος Θεσσαλονίκης 
διέτριβεν έν Κωνσταντινουπόλει. Παρά τήν άντιγνωμίαν, ό εύγενής άλλως 
'Ιεράρχης έσπευσε ν’ άπαθανατίση καί πρεπόντως νά ύμνήση τον πολλαχώς 
τούτον εΰεργετήσαντα αύτοκράτορα διά σπουδαίου θρηναρδικοϋ «Επιταφίου» 

λόγου του 2. 

Ή άνωτέρα) διένεξις μεταξύ Παλατιού καί Πατριαρχείων φέρει εις τήν 
μνήμην τοΰ 'Ιστορικοΰ τήν επί πατριάρχου Η ω ά ν ν ο υ Ξιφι λινού 

(οα. 1010/13 - 2 Αύγ. 1075) διένεξιν μεταξύ Συγκέλλων καί Πρωτοσυγκέλ- 

λων περί προκαθεδρίας καί τήν σχετικήν πρόσταξιν τοΰ αϋτοκράτορος Κων¬ 

σταντίνου Δούκα (1059/67), περί ής διά μακρών άλλοτε διελάβομεν3 4. 

Μεταξύ τών άλλων καί ταΰτα έγράφομεν τότε: «Ή πρόσταξις διά πρώτην 
φοράν κάμνει σαφή καί ρητήν διάκρισιν ζητημάτων, τήν αρμοδιότητα τής 
Εκκλησίας άπασχολούντων, καί ετέρων εις τήν σφαίραν τών κρατικών υπο¬ 

θέσεων άνηκόντων, δι’ έκάτερα τών οποίων ουδέτερα τών δύο τούτων αρχών 
—Εκκλησία καί Πολιτεία—δικαιούται δπως έπεμβαίνη εις τά τήν έτέραν 
διαφέροντα ζητήματα» *. Είναι παντί που φανερόν δτι καί ή περί ου ό λόγος 
διένεξις μεταξύ τοΰ αϋτοκράτορος Μανουήλ Α' Κομνηνοΰ καί τής 
Πατριαρχικής συνόδου υποκρύπτει τήν άπαίτησιν τής Εκκλησίας, δπως ή 
Πολιτεία μή άναμιγνύηται εις τά καθαρώς εκκλησιαστικά καί δή καί δογμα¬ 

τικά ζητήματα. Τούτο δέ ούδέν άλλο Υποδεικνύει ή οτι ή Εκκλησία επί τής 
εποχής τοΰ ίκανωτάτου άλλως αϋτοκράτορος Μανουήλ Α' Κομνηνοΰ 

1 Α. Α. ν&δϊΐϊεν, Ό&δ §'επ3υε Βαίαηι άει* δοΜβεΙιΐ νοη ΜγποΙ?ερΙΐ3.- 

Ιοπ, Βγζπηί. Ζεΐΐεοΐη·. 27 (1927) 288. Τοϋ «ύτοϋ, Ηίδίοίτε II, 71/2. Οβίτο- 

£ ο γ 5 & γ Οεεείι. σ. 277, *Α μαντού, Ίστορ. II, 341/3. 

2 Μι^ηε, Ρ.Ο. 135,973. 
3 Κων. Γ. Μπόνη, Ιωάννης ό Ξιφιλινος, ό νομοφύλαξ, ό μοναχός, ό πατρι¬ 

άρχης καί ή εποχή αύτοΰ. ΑΙΙιεη 1937 (Τεχίε ιαπά ΚθΓδο1ιπιι§;6η ζιιγ 6γζ3.π{:. 

ηειΐ£πεοΙι. ΡΰϊΙο1ο§-ίε. Νγ. 24) σ. 116/20, ένθα καί ή σχετική βιβλιοφραφία. 

4 Αυτόθι σ. 118/9. 
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(1143/80) είχε τοιαύτην ισχύν, ώστε ν’ άποκρούη πάσαν έπέμβασιν τής 
Πολιτείας εις τά καθαρώς εκκλησιαστικά ζητήματα. 

Άναλύοντες καί κρίνοντες τό ανωτέρω συμβάν θά ήδυνάμεθα τά ακό¬ 

λουθα συμπεράσματα νά συναγάγωμεν: α) Ό αΰτοκρατορικός γραμματεύς 
Θεόδωρος Ματζούκης, τή έγκρίσει τοΰ αϋτοκράτορος, εκδίδει τούς 
δύο «Τόμους» περί τοΰ ύπ5 ό'ψιν ζητήματος, αλλά χωρίς πρότερον νά ζητήση 
τήν έγκρισιν τής εκκλησιαστικής "Αρχής- β) ή επίσημος Εκκλησία, άμα πλη- 

ροφορηθεΐσα τήν έκδοσιν τών «Τόμων», συγκαλεΐ σύνοδον, ήτις άρνεΐται νά 
τούς έφαρμόση- γ) προκαλεϊται σοβαρά διένεξις, καθ’ ήν ό Ευστάθιος 
Θεσσαλονίκης, ώς εκπρόσωπος τής αύσιηράς εκκλησιαστικής παραδό- 

σεως, λάβρος επιτίθεται κατά τοΰ αύτοκρατορικοΰ γραμματέως καί εμμέσως 
κατ’ αύτοΰ τοΰ αϋτοκράτορος- δ) ή έπίθεσις τοΰ Ευσταθίου τρομοκρατεί 
τον αύτοκρατορικόν γραμματέα, καί αυτόν τον αύτοκράτορα Μανουήλ, δστις 
διακηρύττει τήν ορθοδοξίαν αύτοΰ καί οΐονεί απολογούμενος δικαιολογεί τον 
σκοπόν τής έκδόσεως τών δύο «Τόμων», ώς εις όφελος τής χριστιανικής 
πίστεως άφορώντων- ε) προ τοΰ εν τή κλίνη κατακειμένοΊί καί σοβαρώς άσθε- 

νοΰντος αϋτοκράτορος ό Πατριάρχης καί οί περί αυτόν μάλλον έκ σεβασμού ή 
καί έξ οίκτου φαίνονται ύποχωροΰντες, αλλά τήν έπομένην καί πάλιν άρνοΰν- 

ται τήν έγκρισιν τών αύτοκρατορικών διαταγμάτων- ςή έν τελεί ή πολιτική 
εξουσία υποχωρεί κατ’ ούσίαν, ή δ/ Εκκλησία δέχεται απλώς νά διαγράψη 
έκ τών κατηχητικών βιβλίων τό ανάθεμα «κατά τοΰ Θεού τοΰ Μωάμεθ», 

δπερ έφαίνετο δτι ήδύνατο νά όδηγήση εις παρερμηνείαν έκ μέρους τών μεθι- 

σταμένων Μωαμεθανών, αλλά διατηρεί, καί μάλιστα έπί τό σαφέστερον ορί¬ 

ζει, τό ανάθεμα «τφ Μωάμετ και πάοη τη αύτοΰ διδαχή και διάδοχη». 

Έκ τής ανωτέρω άναλύσεοις διαφαίνεται αναντίρρητος ή μεγάλη τής 
Εκκλησίας ισχύς, ικανής ν5 αντιτάσσεται κατά τής εις εκκλησιαστικά ζητή¬ 

ματα έπεμβάσεως τής Πολιτείας καί έν τέλει νά έπιβάλλη τάς ιδίας αυτής 
αντιλήψεις. Ό μελετητής τών σχέσεων τής Εκκλησίας καί Πολιτείας έν Βυ- 

ζαντίφ καλόν είναι νά εχη προ οφθαλμών καί τό ανωτέρω συμβάν τής διενέ- 

ξεως "Εκκλησίας καί Πολιτείας έπί Μανουήλ Α' Κομνηνοΰ, ϊνα καί έξ αύτοΰ 

όρθοτέραν συναγάγν) γνώμην. 

ΚΩΝ. Γ. ΜΠΟΝΗΣ 
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Ο ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΤΗΣ «ΕΠΙΤΟΜΗΣ» 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΩΝΑΡΑ 

Α' ■ - | 
I 

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Μεταξύ των βυζαντινών συγγραφέων και ιστορικών, των οποίων τό 
εργον δεν έχει είσέτι πλήρως έρευνηθή, δυνάμεθα άδιστάκτως νά καταλέξω- 

μεν καί τον Τωάννην Ζωναραν *, τον συγγραφέα τής «Επιτομή ς», περι¬ 

ληπτικής ιστορίας από κτίσείυς κόσμου μέχρι τού θανάτου Αλεξίου Α' τοΰ 
Κομνηνου (1118). ,] 

Πολλοί μέχρι τούδε έμελέτησαν τό εργον τούτο και μετ’ αξιοζήλευτου 
προσοχής κατέγραψαν τάς πηγάς εξ ών ό μοναχός τής αγίας Γλυκερίας ήρύ- 

σθη τάς πληροφορίας του διά την συγγραφήν αυτού1 2. Ούτοος είναι δυνατόν, 

χάρις εις τάς ήδη γενομένας έρευνας, νά άναγνώσωμεν, εάν τά κείμενα εχωσι 
διασωθή, καί σήμερον ακόμη τούς ιστορικούς ούς ό Ζωναράς ελαβεν ύπ’ όψιν 
διά την έξιστόρησιν ώρισμένων μέχρι τού έτους 976 μ.Χ. γεγονότων. Διά · 

τάς υπολοίπους σελίδας τής Επιτομής οι τής βυζαντινής λογοτεχνίας 
έρευνηταί, καίτοι ύπωπτευθησαν, καί μάλιστα υπέδειξαν τούς συγγραφείς καί 
τά έργα, ά'τινα έβοήθησαν τον Ζωναραν3, ουδόλως όμως μέχρι σήμερον, 

όσον γνωρίζομεν, έδημοσίευσαν μελέτην τινά, ήτις, έστω καί άδρομερώς, θά 
παρέβαλλε καί θά συνέκρινε τά κείμενα ταύτα προς τά τού ήμετέρου συγ- ί 

γραφέως. Πράγματι πάντες σχεδόν όσοι έμελέτησαν είτε διεξοδικώς είτε καί 
παρεμπιπτόντως την Έ π ι τ ο μ ή ν, μετά βεβαιότητος άπεφάνθησαν ότι 

1 Περί τοΰ βίου και των έργων τούτου βλέπε. Κ. Κτυηιύ&ούσΓ, Ιστο¬ 

ρίαν τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας (Μετάφρ. Γ. Σωτηριάδου) τόμ. Λ' σ. 752 -763. 

Μ. Η ε ί π ε ιη & π π, βαβδϋίοηεδ Ζοηαεεαο. Ρ3Γί;ϊοιι1& I. Οτεεάειε 1895. Ν. 

Μεάαύΐοηε άΊιίείοίτε ΗΠευαΐτε ϊ)γζαηί:ίηο. Β^ζαηίϊοη II (1925) σ. 

284-285 καί Ο. Μ ο γ α ν ο δ ΐ 1ι, Βγ·ζ3η1ίηοίαι-οίαα. I. Βίε Βγζσηί;ΐηΐ5θ1ιεη 
βιιείΐεη άετ Βεβείιίοΐιίε άετ Τϋι·1<νοΙΙίβΓ. Βιιά^ρεεί;. 1942. σ. 196-200. 

2 ’Λπαρίθμησιν των εργασιών τούτοιν βλέπε παρά Κ. Κ τ ιι ιη 6 3 ο 1ι ε τ, Ένθ’ 

άν. σ. 753, 757, 760- 762 καί Ο. ΜοτανοεΠί, Έν&’ αν. σ. 196-200. 

3 Κ. Κ γ υ ιη 6 α ο 1ι ε τ, Ένθ’ άν. σ. 757 και Ο. Μ ο γ 3 ν ο 3 ί Ε. Ένθ’ άν. 
σ. 197. 

αύτη πολλά οφείλει διά τά μετά τό 976 μ.Χ. εξιστορούμενα γεγονότα καί εις 
τό ιστορικόν εργον Μιχαήλ τού Ψελλοΰ \ 

Γνωστόν όντως τυγχάνει πόσον μεγάλη ύπήρξεν επί τούς συγχρόνους 
καί τούς μεταγενεστέρους ή έπίδρασις τής προσιοπικότητος καί τού έργου τού 
Ψελλού, ιδία δ5 ή άριστοτεχνικώς συγγραφεΐσα Χρονογραφία αυτού, 

εν ή ό σύμβουλος τόσων αύτοκρατόρων διηγείται γεγονότα καί όμιλει διά 
ποικίλα πρόσωπα καί έποχάς κρίσιμους τής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Τό 
εργον τούτο εύλόγως έπέσυρε τήν προσοχήν πάντων τών άσχοληθέντων μέ 
την έξιστόρησιν τής εποχής εκείνης, οίτινες έθεώρησαν εαυτούς υποχρεωμέ¬ 

νους νά τό συμβουλευθώσι2. 

Μεταξύ τούτων συγκαταλέγεται και ό Ιωάννης Ζωναράς, όστις έν τω 
προοιμίφ τοΰ έργου του προειδοποιεί πως τον αναγνώστην περί τούτου, παρα- 

τηρών ότι σκοπόν προέθετο «σύντομον ιστορίαν έκδεδωκέναι συνοπτικούς διδά- 

σκουσαν τούς έπιόντας τό σύγγραμμα τά καιριώτερα τών πεπραγμένιον ή καί 
άλλως συμβεβηκότων τοϊς περί ών ή συγγραφή διαλέγεται»8. "Ενεκα τούτου, 

_ Ρ 

1 Κ. Κ γ η πι 8 α ο 1 σ γ. Έν9·’ άν. σ. 757. Ν. 1 ο γ £ 3, Ένθ* άν. σ. 285 καί 
Ο. ΜοΓίΐνοδΐΙ. ’Ένθ5 άν. σ. 197. Ή συγγένεια του κειμένου τών δύο συγγραφέων 
καταφαίνεται όταν τις μελετήση, επί τή βάσει τών πηγών, γεγονός τι τής εποχής εκεί¬ 

νης. Ούτως δ Κ. δ ο 1ι ίΐ ί I ε (Βατ Ααίδίαικί <Ιεδ Εοοπ Τοπιίΐάοδ ϊιιι 1&1ιι·ε-1047. 

(1896) σ. 17) βέβαιοι ότι αί περί τοΰ έπεισοδίου Λέοντος τοΰ Τορνικίου πληροφο- 

ρίαι τοΰ Ζωναρά έξαρτώνται έκ τών τού Ψελλοΰ. Ώσαύτοις ο εκδότης τής Χρονο¬ 

γραφίας τοΰ Ψελλοΰ Ε. Κσηατιΐά (Οίη'οηο^ΐ'πρίήα. έκδ. Βιιάα. Ρητΐδ 1926 - 1928) 

έν τή εισαγωγή (σ. ΕΙ)τής ύπ’ αύτοΰ έκδόσεως γραφών διά τήν έπίδρασιν τοΰ έργου 
τούτου τοΰ Ψελλοΰ λέγει οτι ό Ζωναράς ιδία «Ιιιΐ άετούα Ιο ρΐυδ άα ρ3£63*. Έν 
τούτοις, καίτοι πολλάκις διά τήν διασάφησιν χωρίοιν τινών καί δή διά τήν ταύτισιν 
προσοόπων παραπέμπει εις τήν Επιτομήν, 6Γς μόνον σημειοΐ τήν άμεσον χρήσιν τής 
Χρονογραφίας υπό τοΰ Ζωναρά. Έν σ. 45 τοΰ Α' τόμου γράφει «Οοιηρατεζ 3.νεο 
Ζοη3Γ3δ ςμιί 3 ί&ίΐ υη 36γ6£0 ρταδρυα ίαχίυαΐ» καί έν σ. 68 τοΰ αύτοΰ τόμου 
«Οοιηραταζ σναο Ζοη3Γ33 III 598.4 ςμιί αη αδί πυρΐτέ». 

2 Ε. Κ ε η 3, π 1 ά. Ένθ* άν. σ. ΕΙ καί Ο. Μοΐ'3 0 5ΐ1ί, Ένθ’ αν. σ. 

266. Έκεϊ άναφέρονται καί άλλοι βυζαντινοί ιστορικοί, οϊτινες έχρησιμοποίησαν τήν 
Χρονογραφίαν τοΰ Ψελλοΰ. Παραδείγματα τινα τοιαύτης «λογοκλοπίας» διά μέν τον 
Ν. Βρυέννιον βλέπε παρά Ο. Β ιι ε 11 ε γ, Αηιιπ Κοίιιηεηα. (1929) σ. 192 σημ. 2 

διά δέ τήν "Ανναν Κομνηνήν παρά Β. Εεϊδ, Λπιιε Κοπιπέπε. Αίεχΐαάε. Ρ3Π8 

1937 - 1915 έν Τόμω Α' σελ. ΧΕΙ καί Β' σ. 39. Περί τοΰ ζητήματος τής φιλολογι¬ 

κής «λογοκλοπίας» παρά τοΐς βυζαντινοίς συγγραφεΰσι βλέπε οσα ολίγα γράφει ή 
Ο. Βιιείνίετ, Ένθ5 άν. σ. 191. 

3 Ζωναρά, Επιτομή. Α' σ. 4.13-16 έκδ. Τειιύηετ υπό Ε. ΒπιάοιΈ Πάσαι 
αί περαιτέρω παραπομπαί γίγνονται επί τή βάσει τής έκδόσεως ταύτης έν ω αί 
είς τον Ψελλόν παραπομπαί γίνονται εις τήν μνημονευθεΐσαν έ’κδοσιν τοΰ Ε. 

Κειιαιιΐά. Ό πρώτος αριθμός είς τάς παραπομπάς διό. μέν τον Ζωναραν δηλοΐ τήν 
σελίδα, διά δέ τον Ψελλόν τό κεφάλαιον, οί επόμενοι τούτου μετά τήν κάτω στιγμήν 
αριθμοί δηλοΰσι τούς στίχους. 
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συνεχίζει, «έκ πολλών βίβλων τάς ιστορίας Ιρανισάμενος, εν γε πολλοΐς ιαΐς 
των συγγραφέων εκείνων χρησαίμην αν συνθήκαις και φράσεσιν, έν δσοις δ’ 

αν αυτός παρωδήσω ή παραφράσω, προς τον εκείνων χαρακτήρα την ιδέαν 
του λόγου μοι μεθαρμόσομαι, ΐνα μη ασύμφορος αυτή έαυτή δοκή ή γραφή »5. 

Ή παρούσα μικρά μελέτη σκοπόν έχει νά υπόδειξη την σχέσιν και την 
έξάρτησιν του ήμετέρου συγγραφέοος από τής Χρονογραφίας του 
Ψελλου. Προς τούτο δι3 εκτενή άποσπάσμιατα τής Επιτομής θά παραπέμψωμεν 
επακριβώς εις τά αντίστοιχα τής Χρονογραφίας, εν φ διά τινα εξ αυτών θά 
ά ναδ η [ίο σ ι ευ σ ω μι εν άμιφότερα τά κείμενα, ινα ό αναγνώστης άντιληφθή μέχρι 
ποιου βαθμού ό εις συγγραφευς συνέβαλεν εις την συγγγραφήν του άλλου. 

Πάντως ό Ζωναράς δεν αντιγράφει δουλικώς τον Ψελλόν2, αλλά συντέ¬ 

μνει και απλοποιεί τό κείμενον τοΰτου, άλλοτε μέν προθέτων άρυόμενος καί 
έξ άλλων συγγραφέων πληροφορίας καί ονόματα παραλειφθέντα υπό του 
«υπάτου τών φιλοσόφων», άλλοτε δέ παραλείπων έκ του κειμένου αυτοΰ 

πολλά, κρίνων ταΰτα επουσιώδη. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β' * 

Ζ. 103. 26-29. Ούτως οΰν τών 
τήδε μεταστάς δ Τζιμισκής 3Ιωάννης 
καταλείπει την βασιλείαν τοΐς κλήρο- 

νόμοις αυτής τφ Βασιλεία; δηλαδή 
καί τφ Κωνσταντίνη) τοΐς υΐέσι του 
Ρωμανού... 

Ζ. 104. 19-25. ...ήνείχετο δέ ό 
Βασίλειος μιήπω πεποιθώς έαυτφ, 

καί οιον παιδοτρίβη τφ παρακοιμώ¬ 

μενη) προσείχε καί εαυτόν έρρύθμιζε 
προς την εκείνου τών δημοσίων πρα- 

γμιάτων μεταχείρισιν καί διοίκησιν, ώς 
άν... καί αυτός τά. περί τούς στρατι¬ 

ωτικούς καταλόγους καί τά τής πολι¬ 

τικής εύνομιίας μεταχειρίσηται. 
Ζ. 104. 25-23. ήν γάρ τό ήθος 

Ψ. 1. 1-5. Ό μέν ούν βασιλεύς 
"Ιωάννης ό Τζιμισκής... (3-5) ούτω 
καταλύει τόν βίον' περιίσταται δέ κα- 

θαρώς ή βασιλεία εις τε Βασίλειον 
καί Κωνσταντίνον τούς τού Ρωμανού 
παϊδας. 

Ψ. 3. 4-6, 17 Ί8. Ούκ είχε δέ 
θαρρεϊν έαυτφ, ούδέπω πείραν εΐλη- 

φότι ούτε τών στρατιωτικών καταλό¬ 

γων ούτε τής πολιτικής ευνομίας· διά 
ταΰτα προς τόν παρακοιμώμενον ά- 

πεΐδε Βασίλειον... (17 -18) Διά ταΰτα 
καί ό Βασίλειος τόν όγκον αύτφ τής 
αρχής άναθέμένος, αυτός προς την 
εκείνου επαιδοτριβεΐτο σπουδήν. 

Ψ. 2. 2-6. δ μέν γάρ Βασίλειος·.. 

1 Ζωναρά, ’Έν&’ άν. Α' σ. 5.32-6,6. 

2 Κ. Κ γ ιι τη. 6 3. ο ίι ε γ, ’Έν9·3 άν. σ. 753. 

* Τά κατωτέυω αποσπάσματα τής «Επιτομής» εύρίσκονται εις τόν Δ'τόμον τής 
έκδόσεως ΌΐηάοΓί. 
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Ό Μιχαήλ Ψελλός ώς πηγή τής 

έγρηγορώς καί δραστήριος, άλλ’ ούκ 
άνειμένος κατά τόν αδελφόν καί περί 
τόν αργόν βίον έσχολακοός. 

Ζ. 114. 23-115.4. Άλλ9 ούπω 
τών οικείων... παρά τοΰ βασι?ώως 

υποκλαπείς. 
Ζ. 115. 8-17. δ δέ άλλοιότερος 

ήν ή τό πρότερον' σοβαρός τε γάρ 
έγεγυνει καί τό ήθος ύποκαθήμενος 
καί πάντας ύποδπτευε, καί την οργήν 
έτύγχανεν απαραίτητος, καί ού τοΐς 
άλλοις μόνον τό σοβαρόν επεδείκνυτο, 

αλλά μήν καί τφ παρακοιμώμενη) 

αύτφ, ήχθετό τε τάνδρί και εις εαυτόν 
έσπευδε μετενεγκεΐν τήν τών πραγμά¬ 

των διοίκησιν, καί μέντοι καί μεθί- 
στησι τής τών κοινών οικονομίας αυ¬ 

τόν,... ύπερόριον τίθησι. 

Ζ. 115. 23-25. οθεν εκείνος διά 
ταΰτα νέφει περισχεθεις άθυμίας πα- 

ρεΐτο τά μέλη καί έμπνους ώπτο νε¬ 

κρός, καί βραχύ τι διαλιπών οΐκτρώς 
τον βίον εξέλιπεν. 

Ζ. 115. 25-116. 8. Ό δέ τότε 
πρώτον... οίς συνεστρέφετο. 
Ζ. 116. 16-24. Ό δέ τφ τε γήρα 

τρυχόμένος ήδη καί προς τό μέλλον 
ίλιγγιάσας σπένδεται καί πρόσεισι 
τφ κρατοϋντι' κάκεΐνος υπό σκηνήν 
καθήστο βασίλειον, καί ό Σκληρός 
βάδην ήει προς τήν σκηνήν, ύπερει- 

δόμενος εκατέρωθεν, τό μέν τι διά το 
γήρας, τό δέ διά τόν όγκον τοΰ σά)- 

ματος' ήν γάρ εύμεγέθης’ δτε καί τό 
άδόμενον εΐπεΐν δ βασιλεύς Βασίλειος 
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εγρηγοράκ αεί καί σύννους Ιδείκνυτο 
καί πεφροντικώς, δ δέ γε Κωνσταντί¬ 

νος άνει μένος τοΐς πάσιν ώπτο, ρα- 

θύμως τε τής ζωής εχων καί περί τόν 
αβρόν βίον έσπουδακώς. 

Ψ. 10. 10-24. 'Ως δ° ού πολύ... 

τοΰ τφ τυράννω οΐνοχοοΰντος. 

Ψ. 18. 1-5, 19. 1-20. Εντεύ¬ 

θεν έτερος άνθ’ ετέρου δ βασιλεύς γί¬ 

νεται... (3-5) ύποπτος ούν εις πάν¬ 

τας ώπτο καί σοβαρός τήν όψρύν, 

τάς τε φρένας ύποκαθήμενος καί τοΐς 
άμαρτάνουσι δύσοργος καί βαρύ- 

μηνις... (19. 1-5) Ούκ έτι ούν ούδέ 
παραχωρεΐν τής τοΰ κοινοΰ διοικήσε- 

οος τφ παρακοιμώμενο) Βασιλειη) έ- 

βούλετο, άλλ3 ήχθητό τε αύτφ... (16) 

καί μεθίστησιν άθρόως τής διοική- 

σεως τόν παρακοιμώμενον... (19-20) 

εις γάρ ναϋν έμβιβάσας, ύπερόριον 
έποιήσατο. 

Ψ. 21. 1 - 2, 5 - 8. ο παρακοιμώμέ¬ 

νος... άθυμίας τε ένεπίμπλατο... (5 - 8) 

καί νέφους τήν κεφαλήν πληρωθείς... 
καί τά μέλη παραλυθείς και νεκρός 
έμψυχος γεγονοός, μετά βραχύ καί 
αυτήν άπέρρηξεν τήν ψυχήν... 

Ψ. 22, 1 -18. Ό δέ βασιλεύς... ών 
εκείνος εφρόντιζεν. 

Ψ. 26. 10-11, 27. 4-5, 7 -11. 

καί τά μέλλοντα προς ταΰτα εΐκά- 

σας, προς εαυτόν τε άπιδών, τω 
γήρα καταπονούμενον... (27. 4-5) δ 
μέν ούν υπό βασιλική καθήστο σκη¬ 

νή, τόν δέ Σκληρόν πόρρωθεν... 

(7-11) βάδην μετακομίζοντες' ό δέ, 

άτε δή ευμεγέθης, ήδη δέ καί γεγη- 

ρακώς, προσήει χειραγωγούμενος εκα¬ 

τέρωθεν. Ό δέ βασιλεύς... τούτο δή 
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λέγεται- «δν έδεδοίκειν προσάγεταί 
μοι χειραγωγούμενος». 

Ζ. 116. 26- 117.5. εγγίσαντος δέ... 
έκ της αυτής κΰλικος. 

Ζ. 119. 30- 120. 5. τφ χρόνφ 
γάρ... και τό θέλημα εαυτού. 

Ζ. 120. 7-11. "Οθεν άνδρας άπο- 

λεξάμενος έαυτώ ούτε τφ γένει ούτε 
μέντοι έν λόγιο τό επίσημον έχοντας 
εκείνοις τάς τε βασιλείους έπιστολάς 
ενεχείρισε κα'ι έκοινώνει των βουλευ¬ 

μάτων, και αυτός έκείνοις άφελώς 
τάς γραφάς ως ετυχεν ΰπηγόρευεν. 

Ζ. 120. 12- 26. άλλα κα'ι τοΐς τα- 

μείοις άποφράξας τάς διεξόδους χρη¬ 

μάτων ταυτα πλήρη πεποίηκε. φασ'ι 
γοΰν ές είκοσι μυριάδας ταλάντων 
χρυσού έναποτεθησαυρίσθαι αυτω. 

τον γάρ άλλον χρηματισμόν ουκ άν 
τις ύπ9 αριθμόν δΰναιτο άγαγεϊν, δς 
των ταμείοον αΰτφ πληρωθέντων υπό 

γην τα λοιπά έθησαύρισεν, έλικας 6- 

ρύξας λαβυρινθώδεις, και ύπερχειλή 
μέν ήσαν λίθων πολυτελών, των τε 
άλλων και των λευκών, οις ιδιάζουσα 
κλήσις οΐ μάργαροι, τά κιβώτια, τφ 
δέ είς χρήσιν οΰκ ήσαν. αλλά βραχείς 
τινες αυτω την πορφύραν έκόσμουν, 

ΐν9 έχοι τούπίσημον ήπερ έν προόδοις 
έκέχρητο, και δτ’ έχρημάτιζε πρέσβεσι 
καί δ'τε τινά άλλην δημοτελή έτέλει 
πανήγυριν. οΐ δ3 άλλοι τοΐςταμείοις 
έναποκείμενοι άχθος ήσαν έτώσιον. 

τό δημώδες καί κοινόν άνεφθέγξατο 
«Ιδού ον έδεδοίκειν, οΰτος χειραγω¬ 

γούμενος ικέτης μου πρόσεισιν». 

Ψ. 27. 12-20, 28. 1 -7. Ό μέν 
ούν... ύπέδυ την στέγην (28. 1-7). 

Καί ό βασιλεύς ευθύς... καί κοινού 
μετεΐχον κρατήρος. 

Ψ. 30. 2-7. Οΰτος γάρ... έτΰγχανε. 

Ψ. 30. 7-16. καί τινα λογάδα πε¬ 

ρί αυτόν πεποιηκώς άνδρών ούτε την 
γνώμην λαμπρών, ούτε μην επισή¬ 

μων τό γένος, ούτε τά ές λόγους ές 
τό άγαν πεπαιδευμένων, τούτοις καί 
τάς βασιλείους έπιστολάς ενεχείρισε, 

καί τών απορρήτων κοινωνών διετέ- 

λει... (13) αφελής... (14-16) τά γοΰν 
έπιόντα τή γλώττη ρήματα συνείρων 
τοΐς γράφουσιν ύπηγόρευε. 

Ψ. 31. 3-25. "Αλλά καί. τάς έξ- 

αγωγάς τών διδόμενων άποφράξας 
χρημάτων... (6-8) ές γάρ μυριάδας 
είκοσι ταλάντων έμπλεο: τά τών ανα¬ 

κτόρου ταμεία πεποίηκε. Τον δέ λοι¬ 

πόν χρηματισμόν τις άν εΰπορήσοι 
τφ λόγφ συναγαγεΐν ;... (14-20). Καί 
έπεί δή οΰκ ήρκεσαν αΰτφ αΐ τών 
κατεσκευασ μενών οίκων ΰποδοχαί, υ¬ 

πογείους όρύςας έ'λικας κατά τάς τών 
Αιγυπτίων σύριγγας, έν αΰτοΐς οΰκ 
ολίγα..· έταμιεύσατο. Άπέλαυε δέ οΰ- 

δενός, άλλ’ οΐ πλείους τών λίθων 
τών τε λευκότατων ούς μαργαρίτας 
φαμέν, καί τών διαφόρόις άποστιλβόν- 

των τοΐς χρώμασιν... (22-23) κατά 
γης έρριμμέλ'οι έτύγχανον. Ό δέ πορ¬ 

φύραν έσθήτα... (24 - 25) μαργαρίσι 
τισί τό έπίσημον εχουσαν, τάς τε 
προόδους έποιεΐτο καί τοΐς τέλεσιν 
έχρημάτιζεν. 
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Ζ. 120. 26- 121. 2. Ήν δ5 έν μέν 

πολέμων... τό ήθος αΰτοΐς. 

Ζ. 125. 8 -12. την ζωήν έκλιπών, 

ζήσας μέν και βασιλεΰσας χρόνους 
έβδομήκοντα επί δυσίν, αΰταρχήσας 
δέ έπί πεντήκοντα καί προς ετεσι' τούς 
γάρ άλλους συνεβασίλευσε τώ πατρί, 

ειτα τφ Φωκά, και μετ9 εκείνον τφ 

Τζιμισκή. 

Ψ. 34. 1-16. Άπεμέριζε δέ... τα¬ 

χύ μετεβάλλετο. 
Ψ. 37. 2-8. "Από μέν γάρ γεννή- 

σεως άχρις εικοστού χρόνου τής ηλι¬ 

κίας αΰτοΰ τφ τε πατρί καί τφ Φω¬ 

κά Νικηφόρφ καί τφ μετ’ εκείνον 
Ιωάννη Τζιμισκή συνεβασίλευσεν υ¬ 

ποκείμενος, ειτα δή δύο προς τοΐς 
πεντήκοντα έτεσι την αΰτοκράτορα 
έσχεν αρχήν. Εβδομηκοστόν οΰν καί 
δεύτερον έτος τής ηλικίας άγων με- 

ταλλάττει τον βίον. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΓ 

Ζ. 125. 13-32. Τέθνηκεμέν οΰν... 

άξιώμασι. 

Ζ. 125. 32- 126, 10. τούς δ" υπη¬ 

κόους καί έκ ψιλής ύπονοίας «κόλα¬ 

ζε, καί διαβολαις ραδίως υπείχε τό 
ούς, καί προς θυμόν ΰπήρχεν όξύρ- 

ροπος, ού κατά τύν αδελφόν δ" έμη- 

νία, ούδ’ ενέμενε τή οργή, αλλά ρά- 

ον είς την άντίρροπον διάθεσιν μετε¬ 

τίθετο καί ήνιάτο κακώς τινα διαθέ- 

μενος* πολλούς δέ τιμωρούμενος τοΰ 
φωτός έστέρει τούς πλείονας, έκκό- 

πτων σφίσι τά όμματα καί κουφότε¬ 

ρων τών άλλων ταύτην την κόλασιν 
έκρινε, καί ταύτη έκέχρητο μάλλον, 

ώς απράκτους ποιούση τούς καταδι¬ 

καζόμενους αυτή. 

Ζ. 126. 10-18 Γυναικί δέ νέος 
ών συζυγείς Ελένη τή θυγατρί 5Α- 

λυπίου, άνδρός τών υπέρ λίαν τότε 
τυγχάνοντος, τρία έξ εκείνης έσχε θυ- 

γάτρια, καί την μέν θανάτω άπέβα- 

λεν, αΐ δέ παΐδες αυτω έν τοΐς βασι- 

ψ. 1. 2. 2-8. '^ελευτήσαντος Βα¬ 

σιλείου... άξιώμασι άνεΐργε καί δο:- 

ρεαΐς. 

Ψ. 2. 11 - 12, 30 - 31, 36 - 37, 

15 - 16, 21 ·· 23- Όξυρροπος εί καί 
τις άλλος ήν, θυμού τε ήττων, και 
προς πάσαν ακοήν εΰπαράδεκτος... 
(30-31) την δέ οργήν οΰκ έμμονον 
είχεν, ώσπερ ό αδελφός Βασίλειος, 

άλλα ταχύ μετεβάλλετο... (36 - 37) ή¬ 

νιάτο καί τον τεπμωρημένον συμπα- 

θώς ήγκαλίζετο... (12 - 13) μάλιστα 
δέ πάντων... (15- 16) ευθύς σιδήρφ 
τούς οφθαλμούς δρυττόμενος... (21- 

23) έδόκει δέ αΰτφ καί ή τοιαύτη 
βάσανος κουφότατη τών άλλων- διότι 
δέ τούς τιμωρουμένους απράκτους έ- 

ποίει, ταύτη μάλλον εχρήτο.' . : 

Ψ. 4. 1, 3-9, 5. 1, 4-5, 21, 14, 

17-19. Οΰτος ό βασιλεύς νέαν έτι 
άγων την ηλικίαν... (3-9) άγεται γυ¬ 

ναίκα έαυτφ... Ελένην όνομα, θυγα¬ 

τέρα "Αλυπίου εκείνου τού πάνυ, τφ 
τότε χρόνω πρωτεύοντος... καί τίκτει 



176 5 08. Λαιι/ψίδου 
177 

λείοις ήσαν τρεφόμενοι. ών ή μέν 
πρεσβυτέρα Ευδοκία λοιμικω το κάλ¬ 

λος λωβηθεΐσα νοσήματι, θελήματι 
τφ Θεφ καθιέρωτο' αί δέ γε λοιπαί 
ήσαν παρά τφ πατρι αΰταρχήσαντι, 

μηδέν τι περί αυτών πατρι προσή- 

κον λογι.σαμένφ. 

Ζ. 127. 13-16. "Ηδη δ’ ές γήρας 
ελάσας ο αΰτοκράτωρ βαθύ, καί τω 
έκ του του μαρασμφ και νόσον τινά 
συνεισπεσοΰσαν τω σώμαπ έσχηκώς, 

περί του διαδεδομένου τό κράτος 
έσκέπτετο. 

Ζ. 127. 23-27. καί τινα των έν 
τέλει άνδρα εΰγενέτην τε τά έξ αίμα¬ 

τος καί άνηγμένον εις την του έπαρ¬ 

χου αρχήν αίρει προς την διαδοχήν 
και προς κήδος των θυγατέροιν μιας. 

Άλλ’ είχε τι προς έκβασιν ή αίρεσις 
πρόσαντες. 

Ζ. 127. 30-128, 7. σκήπτεται κα¬ 

τά του ανθρώπου χόλον και τούτον 
επαχθή τε και βίαιον, και στέλλει 
τους εκείνον μέν επί κολάσει σπάζον¬ 

τας, τή δ5 αΰτφ συνοικοΰση κερουν- 

τας τήν τρίχα καί έφ’ έτέραν ζωήν 
μεταστήσοντας. Ή δέ τό σκηνουρ- 

γουμενον άγνοήσασα έτοιμως εαυιήν 
παρέσχε προς τήν τοΰ βίου απαλλα¬ 

γήν ή μέν ουν τήν κόμην τε άπετμή- 

θη καί μέλανα μετημφίαστο. ό δέ 

τφ βασιλεΐ θυγατέρας τρεΤς, Ιφ5 αίς 
μεταλλαχτεί τον βίον' ή μέν ουν ά- 

πήλθε τον δεδομενον χρόνον πληρώ- 

σασα, αί δέ επί τοίς βασιλείοις αυ- 

τοΐς... ήξιουντο και ανατροφής... 

(δ. 1). Τούτων δή των θυγατέρων ή 
μέν πρεσβυτέρα... (4 - 5) διέφθαρτο... 

λοιμικού ταυ την κατασχόντος νοσή¬ 

ματος... (21) άξιοι τον πατέρα καθο- 

σιώσαι αυτήν τφ Θειο .. (14) άλλ* 

ουδέ ουτος... συνετώτερον περί αυ¬ 

τών εβουλεΰσατο... (17 -19) άλλ’ αυ¬ 

τή μέν καί ή τρίτη των αδελφών έ- 

στεργον τά δόξαντα τω θείω καί τφ 
πατρι, καί ου δεν τι πλέον περιειργά- 

ζοντο. 
Ψ. 9. 8-9, 11-12. καί τον άναγ- 

καϊον τής φΰσεως μαρασμόν τό γή¬ 

ρας αΰτφ έπήνεγκεν... (11 - 12) περί 
του διαδεδομένου ιό κράτος διη- 

ρευνάτο. | 
·. ’ ·. * 

Ψ. 10. 1 -4, 6 - 8. ΊΙν δέ τις ά- 

νήρ... τά πρώτα μέν τής συγκλήτου 
καί ές τό τοΰ έπαρχου αξίωμα άνα- 

χθείς... γυναίκα δέ γήμας... (0 - 8) 

τό δ’ έπί τή γυναικί... έχων τι από 
τούτου... πρόσαντες. 

Ψ. 10. 15-26. σκήπτεται μέν κα¬ 

τά τοΰ άνδρός οργήν βαρυτάτην καί 
απαραίτητον, καί πέμπει τους εκεί¬ 

νον μέν όεινώς τιμωρήσοντα;, εκεί¬ 

νην δέ τής κοσμικής ζωής άποσπά- 

σοντσς’ ή δέ οΰκ εΐδυία τό άπόρρη- « 

τον τοΰ βουλεύματος, ουδέ τό προ¬ 

σωπείου γνωρίσασα τής οργής, ευθύς 
έαυτήν προς τήν έπιχείρησιν έπιδί- . ! 

δωσι. Καί ή μέν τάς τε τρίχας άπο- 

τμηθεΐσα καί έσθήτα μεταμφιεσαμέ- 

Ό Μιχαήλ Ψελλός ώς πηγή τής 

μετήχθη προς τά βασίλεια, καί ή δεύ¬ 

τερα των -θυγατέρων τοΰ Κωνσταντί¬ 

νου συζευγνυται αΰτφ προς συμβί- 

ωσιν. 

Ζ. 128. 10-11. Ό δέ βασιλεύς 
Κωνσταντίνος τρεις έπιβιούς ημέρας 
τή συνοικήσει αυτών άπέτισε τό 

χρεών. 
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νη τήν μέλαιναν... ό δέ... έπί τά βα¬ 

σίλεια προς τό τοΰ βασιλέως κήδος 
αναλαμβάνεται" καί ή καλλίστη των 
τοΰ Κωνσταντίνου θυγατέρων... εις 

συμβίωσιν άγεται... 
Ψ. 10. 26. Ό δέ γε πατήρ, το- 

σοΰτον έπιζήοας όσον αίσθέσθαι τής 
συνοικήσεως, μεταλλαχτεί τον βίον. 

ΡΩΜΑΝΟΣ Γ' 

Ζ. 130. 13 - 19. 6 δέ, καίτοι πολ¬ 

λών καί στρατηγίαις επιφανών άπο- 

τρεπόντων αυτή) τήν εις τά πρόσοο 
φοράν ώς ασύμφορου καί σπείσα- 

σί)αι συμβουλευόντων, οΰκ άνείργετο 
τής ορμής, άλλα ραον κρατήσαι των 
Αγαρηνών έφαντάζετο, καί τούτο 
κατωρθουκώς μέγα τι καί υπέρογκου 
ωετο έαυτφ περιποιήσασθαι σεμινο- 

λόγημα. 

Ζ. 130. 20 - 22. Άραβες δέ, αΰ- 

τόσκευοί τινες άνθρωποι καί τολμη- 

τίαι κέλητες, έφ’ ίππων ώκυπόδων 
γυμνοί εκατέρωθεν έλόχων τοΰ χά- 

ρακος. 

Ζ. 130. 28 - 131. 1. άθρόον από 
των μετεώρων έξωρμηκότες καί βαρ- 

βαρικόν άλαλάξαντες, καί πλήθους 
φαντασίαν άπεργασάμενοι τφ μή συν¬ 

ασπισμόν τηρείν, αλλά διεσπασμένως 
έκτρέχειν καί έπιέναι άσυντάκτως τφ 
χάρακι, έκδειματοΰσιν άπαν τό στρα¬ 

τιωτικόν καί εις φυγήν τρέπουσι. 

Ζ. 131. 1 - 6. καί καν έάλω καί ό 

Ψ. 7. 18-22. 5Αλλά καί των τά 
πρώτα τοΰ στρατοΰ λαχόντων άπο- 

τρεπομένουν αΰτφ τήν έπί τούς βαρ¬ 

βάρους έπέλευσιν $αί πολλά περί τού¬ 

των καταδειμαινόντων, ό δέ καί τούς 
στεφάνους οις τήν κεφαλήν ταινιώ- 

σαιτο έπί τή των τροπαίιον άναρρή- 

σει πολυτελώς κατεσκευαζεν. 

Ψ. 9. 2-4. μοίρα τις τοΰ βαρβα- 

ρικοΰ στρατοπέδου, αΰτόσκευοι πάν- 

τες καί γυμνοί έφ’ ϊπποιν καί τολμη- 

τίαι, εκατέρωθεν λοχήσαντες τοΰ 
στρατοΰ. 

Ψ. 9. 4-5, 7-13. άθρόον αΰτοΐς 
από των μετεώρων έπιφανέντες, καί τό 
ενυάλιον άλαλάξαντες... (7-13) πλήθους 
τε φαντασίαν πεποιηκότες τφ μή συν¬ 

ασπίζει ν, αλλά διηθημένους καί άτα¬ 

κτα θεΐν, οΰτω τάς Ρωμαίων δυνά¬ 

μεις κατέπτηξαν καί τοσαυτην πτοίαν 
τφ... στρατφ είσεποίησαν καί ούτως 
αΰτοΐς κατέσεισαν τά φρονήματα... 

οΰτο.) τήν φυγήν διατίθεσθαι... 
Ψ. 9. 24- 29. Πρώτοι δέ οί περί 

τον βασιλέα φρουροί κυδοιμόν έπε- αΰτοκράτωρ αΰτός, τής περί αυτόν 
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εκταραχθείσης φρουράς καί λελοι- 

πυίας άφρουρητον τον (ρρουροΰμενον, 

ει μή τις αυτόν επί τον ίππον ανέβα- 

λε καί φεύγειν έπέρρωσεν εχπεπνευ- 

χότα τφ δέει μικρού. 

Ζ. 131. 0 ■ 14. άπήεσαν μέν... έ- 

πανέζευξαν. 

Ζ. 131. 18-22. οΰκέτι την προ- 

σθεν της ψυχής δεικνΰων διάθεσιν, 
άλλ’ αλλοιωθείς την επί τό χείρον 

άλλοίωσιν. ΐνα γάρ των απολωλότων 
ισοστασία κτήσηται, πράκτωρ αντί 
κρατοΰντος εγένετο καί πικρός λογι¬ 

στής, παΐδας πατέρων γεγηρακότα 
χρέα πραττόμένος. 

Ζ. 133. 16 - 134. 2. Ήδη δέ... 
την κίνησιν ήμβλυνεν. 

Ζ. 134. 3 - 6- ...και άποστρόφως 
είχε προς την βασίλισσαν, ή δέ και 
καταφρονουμένη προς μίσος ήρέθι- 

στο καί πλέον δι: ομιλίαν άνδρός. 

Ζ. 134. 6 - 135. 21. Ήν δέ τις... 
Ϊνα μή πλείοσιν δμιλοίη. 

Ζ. 135. 21 - 26. Τούτων... 6 άν¬ 

θρωπος. 

Ζ. 135. 26 - 136. 7. Ούτω δ’ ε- 
χίον... άφήκε τό πνεύμα. 

πόνθεισαν, καί καταλελοιπότες τον αυ- 

τοκράτορα άμεταστρεπτί τής φυγής 
εΐχοντο' και ει μή τις αυτόν επί τον 
ίππον άναθέμένος εδεδώκει τον χα¬ 

λινόν καί φευγειν παρεκελευσατο, μι¬ 

κρού δεΐν έαλώκει καί πολεμιαις εν- 

επεπτώκει χερσίν... 

Ψ. 10. 1-16. Οΐ μέν οΰν... έπα- 

νέζευξαν. 

Ψ. 12. 3-8. καθάπαξ ήλλοίωτο 
καί προς άσυνηθέστερον βίον μετέ- 

στραπτο.Έλπίσας τε... τά απολωλότα 
αύτφ εν ΐσιρ άνακτήσασθαι μέτρφ, 

πράκτωρ μάλλον ή βασιλεύς εγεγό- 

νει... καί άφανισθέντων τή μνήμη 
πατέρων τούς παΐδας λογιστεΰων πι- 

κρώς... 

Ψ. 5. 1-23. Επειδή γάρ... ηλι¬ 

κίαν ύπεραναβεβήκει. 

Ψ. 17. 6-10. απείχετό τε τής 
προς αυτήν μίξεως καί πάντη άπο- 

στρόφως προς τήν κοινωνίαν ειχεν' 
τήν δέ άνηρέθιζε μέν προς μίσος... 
μάλιστα δέ ή περί τήν μΐξιν επι¬ 

θυμία... 

Ψ. 18. 2 -23. 9. Υπηρετούν... 
προς πολλούς διαχέοιτο (α). 

ψ. 4 (Μιχαήλ Λ') 6 - 13. διέφθαρ- 

το... ή ψίλωσις καταφαίνεται. 
Ψ. 26, 12-45. ’Άπεισι γούν... 

τήν ζωήν απολείπει. 

ΜΙΧΑΗΛ Δ' 

Ζ. 136. 13-17. ή δέ βασιλίς δλη Ψ. 1. 2, 7-14. ή δέ βασιλίς... (7) 

τού τον Μιχαήλ εγκαθιδρύσαι τφ όπως άν παραδφ τήν προστασίαν τφ 

(α) Ο εκδότης τοϋ Ψελλοϋ Ε. Κ-οηίΐιιΙά έν τΐ> σημεία) τούτίι) παραπέμπει εις 
Ζωναράν. Βλ. ανωτέρω σ. 171 σ. 1. 

·?! 
V·! 

Ό Μιχαήλ Ψελλός ιός πηγή τής 

θρόνο; τής βασιλείας εγένετο, καί των 
περί αυτήν ιών πατρώων δηλαδή θε¬ 

ράποντος αυτής αναβολή τό πράγμα 

δούναι καί σκέψει συμβουλευόντων. 

Ζ. 136. 17 - 26. ή δέ ούκ ήνείχετο, 
κατεπειγομ,ένη προς τήν τελεσιουργί- 

αν καί παρά τού έκτομίου Ίωάννου 
τού συγγόνου τού Μιχαήλ, λάθρα 
προς αυτήν ύποψιθυρίσαντος ά)ς «ά- 

πολούμεθα αύτίκα, εϊ βραχεί τινι 
καιρφ τό αποτέλεσμα βραδύνει», λα- 

βούσα τοίνυν ευθύς τον Μιχαήλ, καί 
στολήν αύτφ πεοιθεμένη βασίλειον 
καί διαδήματι τήν εκείνου κεφαλήν 
αυτή άναδήσασα καί επί θώκου βα¬ 

σιλικού καθιδρΰσασα, καί αυτή πα- 

ρακαθισαμένη, πάσι τοΐς τότε παρού- 

σι καί εύφημεΐν καί προσκυνεΐν προ- 

ετρέπετο. 

Ζ· 137. 2-3. ότι τον άπιόντα ά- 

πεφορτίσαντο χαίροντες. 

Ζ. 137. 6-18. μέχρι μέν γάρ... 

παραγένοιτο. 

Ζ. 137. 21-27. ήνγάρ... σπουδής. 

Ζ. 143. 4-9. οις διά ταύτα καί ό 
βασιλεύς άπηχθάνετο, άναστεΐλαι δέ 
τήν κακίαν αύτοΐς ού συνεχωρεΐτο 
παρά τού μείζονος αδελφού τού 
έκτομίου Τωάννου, ποτέ μέν παραι¬ 

τούμενου αυτούς ποτέ δέ τάς· αυτών 
πράξεις περικαλΰπτοντος καί ούκ έ- 

ώντος εις γνώσιν ήκειν τφ αύτοκρά- 

τορι. 
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Μιχαήλ... (8- 14) διά πάσης φροντί- 

δος γίνεται. ΟΪ μέν γάρ των ανακτό¬ 

ρων... ών οί πλειους αυτή πατρφοι 
θεράποντες δντες έτΰγχανον... άπεΐρ- 

γον τού προχείρως... διαπράξασθαι, 
σενεβοΰλευόν τε ένθυμηθήναι τά κάλ- 

λιστα... 

ψ. 2. 3-16. ή δέ δλαις ψήφοις... 
επί τον Μιχαήλ ένενεύκει... 'Ως δέ 
καί ημέραν έδει όρίσαι καθ’ ήν εκεί¬ 

νος στεφάνηφορήσειν έμελλεν... Ποο- 
άννης ό εκτομίας... (9-16) δι" απορ¬ 

ρήτων αυτή έντυχών, καί ώς άποθα- 

νούμεθα φήσας, εΐ ροπήν τό κράτος 
εις ύπέρθεσιν λήψεται... καί ευθύς 
μετακαλεσαμένη τον Μιχαήλ καί τήν 
χρυσοϋφή στολήν ύπενδΰσασα... καί 
τήν βασιλικήν στεφάνην τή κεφαλή 
προσαρμόσασα, επί τε τού πολυτελούς 
θρόνου καθίσασα καί αυτή παρακα- 

θισαμένη... πάσιν έπιτάττει ,υσοι τό 
βασίλειον τηνικαύτα φκουν... προσκυ¬ 

νεΐν τε καί εύφημεΐν. 

Ψ. 2. 22-23. τούτο δέ ώσπερ τι 
άχθος άποθεμένων τόν τελευτήσαντα, 

καί κούφως άμα καί ελαφρώς συν εύ- 

θυμία... 

Ψ. 6. 1-3. 16. 2-10. Οδέ Μιχα¬ 

ήλ... μεταλλάττεται δλως... (16.2 -10). 

Ούτος γούν... παρεγένετο. 

Ψ. 12. 6-22. Τέως δέ... σπουδής. 

ψ. 15. 10-15. καί ούδ5 αύτφ μέν 
ήρεσκεν ή πονηριά των αδελφών... 
εις ευθΰνας μέν εκείνους καθιστάν ών 
έπεπράγεισαν ούκ έβούλετο, περικα- 

λύπτων δέ τάς αδίκους αυτών πράξεις, 

ελευθερίαν ετι μάλλον ταΐς γνώμαις 
αυτών έμνηστεύετο, ως ούκ άν γνω- 

σθησομένων τφ αύτοκράτορι. 
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Ζ. 143. 10-21. Ήδη δε... άφί- 

στατο. 

Ζ. 143. 22-32. Ούτως οΰν... άπέ- 

χεθαι. 

Ζ. 144. 4-19. ώςοΰν... κατένευσε. 

Ζ. 144. 19-30. και συνήθροιστο 
μέν εις τον έν Βλαχέρναις θειον να¬ 

όν ή γερουσία εκ προκηρΰγματος, και 
οί πληροϋντες τήν τάξιν δη την βασι¬ 

λείου, έν δέ μέσοις τοΰτοις ή βασι- 

λίς προαχθεΐσα καν ταις κιγκλίσι γε- 

νομένη τοϋ θυσιαστηρίου έκεϊθεν εϊσ- 

ποιειται τον Μιχαήλ και ως υιόν 
άγκαλίζεται. ό δ5 αυτοκράτωρ αυτίκα 
τούτον προχειρίζεται Καίσαρα καί τό 
άθροισμά έπευφήμησεν. έδοξε μέν 
οΰν ό Ιωάννης ήδη τό παν κατεργά- 

σασόαι και τό κράτος τφ οϊκείφ γέ- 

νει περιποιήσασθαι' τό δ5 ήν ανατρο¬ 

πή του παντός αυτοί) τε καί τοΐς προσ- 

ήκουσιν άπασιν. 

Ζ. 144.31-148. 19. Ίων δε Βουλ¬ 

γάρων... τά ομματα. 

Ζ. 148. 21-30. καταφρονεί γουν 
τής αρχής... νεκροΰμενος. 
Ζ. 148. 30-149. 6. ως ουν ήγ- 

γέλθη τή βασιλίσση τό γεγονός, πεζή 
των βασιλείων ύπέξεισι, καί προς ε¬ 

κείνον άφίκετο. ό δέ ταΰτη τάς θΰ- 

ρας έπιζυγοί καί τήν προς αυτόν ά- 

πείργνυσιν είσοδον, ουκ οίδα είτ" αί- 

δοΰμενος άνθ’ ών προς αυτήν ένεδεί- 

ξατο είΟ5 δλος τής μετάνοιας γενόμε- 

νος καί μή θέλουν εις μνήμην έλθειν 
τής προς εκείνην παλαιάς διαθέσεως. 

ή μέν ουν μή έντυχοϋσα τώ Μιχαήλ 
υπενόστησεν. 

(Ρ) τ)Ί? Χρονογραφίας του Ψελλοΰ έκδοτη; Κ. Κρη&ιιΐά έν τω σημκίο> 
τούαυ παραπέμπει εις Ζωναραν. Βλ. ανώτερο) σ, 171. σ. 1. 

Ψ. 18. 1-12. Διά ταυτα... ή διά¬ 

νοια. 

Ψ. 17. 6-24. οδέγε αυτοκράτωρ... 

καταισχΰνοιτο. 

Ψ. 20-23. 4. Έπεί δέ ό αδελφός., 

άπερείδουσι. 
Ψ. 23. 4 - 1δ, 29. 1-3. Δημοτελή 

γουν εορτήν προκηρΰξαντες καί τους έν 
τελεί ξΰμπαντας εις τον έν Βλαχέρναις 
συνηθροικότες ναόν... (8-11) ή μέν 
γάρ από των του θείου προθΰρων βή¬ 

ματος εις υίοΰ τάξιν αναλαμβάνει, δ 
δέ αυτοκράτωρ... εις τήν τοϋ καίσαρος 
αξίαν αναβιβάζει* καί επευφήμησαν οί 
συνειλεγμένοι... (14-15). Καί ό "Ιω¬ 

άννης ως τό παν ήνυκώς καί τό κρά¬ 

τος εις τό γένος περιαγαγοον... (24. 

1-3). Ήν δέ άρα τό γεγονός αρχή 
μεγάλωνέσομένων κακών, καί... περι¬ 

τροπή ξΰμπαντος αϋτοΐς έγεγόνει τοϋ 
γένους (β). 

Ψ. 39-49. Τό γάρ δή γένος... των 
οφθαλμών. 

Ψ. 52. 3-22. καταφρονεί μέν βα¬ 

σιλείας... άφιάσι. 

Ψ. 53. 7-12. 54. 1. επειδή περ 
τοϋτο παρά του μεμαθήκει... καί πε¬ 

ζή προς εκείνον άπεισιν’ δ δέ εΐτ" αΐ- 

σχυνόμενος οΐων αυτή κακών αίτιος 
έγεγόνει, ή λήθην καί ταϋτης,.. λα- 

βόμενος, ού συγχωρεϊ ταΰτη τήν προς 
αυτόν είσοδον... (54. 1). Καί ή μέν 
αυθις άπήλθε προς τά βασίλεια. 
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ΜΙΧΑΗΛ Ε' 

Ζ. 149. 27-29. μή δεΐν συνεβοΰ- 

λευσεν έπιχειρήσαι πράξει τινί γνώ¬ 

μης τής βασιλίδος χωρίς. 

Ζ. 149. 29-150. 6. καί τοΐς εκεί¬ 

νης ποσί τον Καίσαρα καταβάλλουσι 
καί προ'ίσχονται τήν είσποίησιν καί 
πίστεις διδόασι καί φρικώδεις όρκους 
δμνΰουσιν ή μήν τοϋ ονόματος μόνου 
τής βασιλείας μετέχει ν τον Μιχαήλ, 

εκείνης δ’ είναι τήν εξουσίαν, καί ώς 
άργυ'ρωνήτφ, εί βούλεται, κεχρήσθαι 
αύτφ. Τοΰτοις εκείνην καί άλλως εΰά- 

γοογον οϋσαν καταγοητεΰσαντες καί 
καταθέλξαντες τοίς μειλίγμασι συλώσι 
καί τοϋ εαυτών ποιοϋσι θελήματος. 

Ζ. 150. 26 - 28. άλλ’ επί τινας βρα- 

χίστας ημέρας δεσπότην τον θειον ό- 

νομάζων καί συνθωκοϋν αΰτώ αξιών 
καί πάντα έπ5 έκείνορ τιθέμενος. 

Ζ. 151. 2-13. διαφοράς... έφελ- 

κΰσωνται. 
Ζ. 151. 13-28. αλλά διά γραμμά¬ 

των... ϋπερόριον τίθησι. 
Ζ. 152. 10-16. λογοποιεΐ... τοϋ 

Πρίγκιπος. 

Ζ. 152. 16-22. καί τέλος... τον 

άλιτήριον. 

Ψ. 3. 10-11. καί μηδέν τής βα¬ 

σιλίδος άτερ ποιείν προτρέπεται... 

Ψ. 4. 4-16. ...καί έπιρρίπτουσιν 
αυτή τοίς ποσί, πάσαν ονομάτων λα¬ 

τρείαν προς τον καιρόν συναριθμή- 

σαντες, καί πείσαντες ως ό μέν άδελ- 
φιδοΰς τοϋ τής βασιλείας καί μόνον 
ονόματος τεΰξεται, ή δέ προς τοΰτω 
καί τήν πατρώαν έξει κατάσχεσιν* καί 
εί μέν βοΰλεται. αυτή τών όλων άνθέ- 

ξεται, εί δ’ οΰν, έγκελεύσει τε τοΰτω 
καί επιτάξει καί ως αργυρώνητοι) βα- 

σιλεί χρήσεται, αρρήτους τε ταΰτη 
όρκους όμνΰουσι καί τήν καθ’ ιερών 
δόντες πίστιν θηρώσιν όλην εϋθΰς’ 

καί τί γάρ ήν πράττειν άλλο, έν ερη¬ 

μιά τε οΰσαν τοϋ βοηθήσοντος καί 
τοΐς γοητεΰμασιν εκείνων καταθελ- 

χθεΐσαν, ή μάλλον ταις μηχαναίς τοΰ- 

των καί τοίς κλέμμασι κλαπεΐσαν καί 
συνειληθεΐσαν καί προς τά εκείνων 
μετατεθείσαν θελήματα ; 

Ψ. 6. 1-4. Οΰδέν δέ ήττον καί τον 
Τωάννην τοιοΰτοις κατέθελγε ρήμασι, 
«δ έμός, γάρ φησι, δεσπότης» καί 
θρόνον έδίδου εγγύς καθέζεσθαι, καί 
νεύμα έζήτει παρ’ εκείνου λαβεΐν εί 
λαλείν βοΰλοιτο... 
Ψ. 12. 5-21. Συνεστιωμένοις ...εϋ- 

μένειαν... 

Ψ. 13. 3 - 14. 7. καί ύποπτον... υπε¬ 

ρορίαν άγει μακράν. 

Ψ. 21. 13-23. καί λόγου τινάς... 
Πρίγκιπος όνομα. 
Ψ. 23. 4-5, 21-26. τέλος... φρο¬ 

νήματος. 
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Ζ. 152. 22-26. ώς γάρ τό... τφ 

τυραννήσανπ. 

Ζ. 152. 26-29. αί δέ γυναίκες... 

ξύμπαντες. 

Ζ. 152. 30-32. άλλ3 έκαστος τφ 
προστυχόντι την δεξιάν όπλίσας συν- 

έθεον επί τά ανάκτορα. 

Ζ. 152. 32-153. 6. τον δε πρώ¬ 

τον μέν... γέγονεν. 

Ζ. 153. 6-14. αλλά τί... άντιρέ- 

θησαν. 

Ζ. 153. 14-22. ήδη δέ την βασι¬ 

λίδα άνακομισθεΐσαν στήσαντες επί 
μετεώρου έν τφ θεάτρφ τοΐς στασιά- 

ζουσιν έπεδείκνυον, ινα δήθεν αύτοΐς 
κατευνασθή ό θυμός, άνακ?ιηθείσης 
της σφετέρας δεσπότιδος, τοΐς δέ τού¬ 

το μάλλον άνήψε τον θυμόν καί εξέ- 

καυσε την οργήν, ώς γάρ μετημφι- 
εσμένην αυτήν έωράκεισαν, επί πλέον 
άνερρώγεσαν εις τον πόλεμον, καί τής 
κακοηθείας τον τυραννούντα μισή- 

σαντες. 

Ζ. 153. 22-29. άφίστανται... Σο¬ 

φίας. 

Ζ. 154. 6-29. έπεί δ’ έγνιόσθη... 

γενομένην αιτίαν. 

Ψ. 25. 8-16. 'Ως γάρ... επεΐχε την 
γλώτταν... 
Ψ. 26. 2-21. τό δέ θήλυ... τή · 

φάλαγγι. 
Ψ. 27. 1-6. "Εκαστος γοΰν των 

πάντων καθιοπλιστο, ό μέν πέλεκυν 
διηγκαλισμένος, ό δέ ρομφαίαν τινά 
κραδαίνων τή χειρί βαρυσίδηρον, έ¬ 

τερος δέ τόξον μετακεχείριστο καί άλ¬ 

λος δόρυ, ό δέ πολύς όχλος, των α¬ 

δρότερων λίθων τους μέν κολπωσά- 

μενοι, τούς δ5 εν χεροΐν έχοντες, ά- 

τακτότερον έθεον. 

ψ. 30. 3-13. τά μέ πρώτα... πει- 

•θόμενοι... 
Ψ. 31. 1-20. Παντάπασι... άνη- 

ρήκασι... 
Ψ. 32. 1-2,12-18,33. 1-2. Έν 

τοσούτω δέ καί ή βασιλίς έν τοΐς ανά¬ 

κτορο ις κομίζεται... (12-18). Καί ού¬ 

τως αυτήν επί μετεώρου τού μεγάλου 
θεάτρου άναγαγόντες τφ στασιάσαντι 
δήμφ δεικνύουσιν, άξιούντες λήξαι. 

τούτο ις τά τού θυμού πνεύματα, άνα- 

κομισθείσης αύτοΐς τής δεσπότιδος" 

οΐ δέ ούκ έφθασάν γε είδε ναι τήν 
δεικνυμένην, όσοι δέ καί έγνώκεισαν 
έτι μάλλον τήν τού τυράννου γνώμην 
έμίσησαν μηδ3 έν τοΐς δεινοΐς άποθε- 

μένην τό άγριον καί κακοήθες. 
(33. 1-2). Έξήφθη γούν αύτφ μάλ¬ 

λον επί πλέον ό πόλεμος... 

Ψ. 36. 1 - 15, 37. 7 - 14. Ό τοί- 
νυν δήμος... κατωνόμασαν. 

Ψ. 38, 6-14, 46. 1 -14,47. 1-3, 

48. 1-6, 50. 8-13, 51. 1-5. 3Ως 
δέ δήλον... δτι δι5 αυτής ή τυραννίς 
καταλέλυτο. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ' 

Ζ. 155. 5-8. Κατηντήκει... επι¬ 

σημότατο ν. 

Ζ. 155· 8-16. Αί δ’ άμφιο εκά- 

θηντο επί βήματος καί πάσα περί αύ- 

τάς έτελεΐτο ή τελετή ή βασίλειος καί 
τή δορυφορία τό επί των βασιλέων 
σχήμα τετήρητο, καί οί τής πριοτης 
βουλής καί οί εν τελεί συν αίδοΐ πα- 

ρειστήκεισαν ξύμπαντες. Καί ζητήσεις 
δικών καί λύσεις δημοσίων αμφισβη¬ 

τήσεων, έντυχίαι τε πρεσβευτών καί 
άρχαιρεσίαι καί τάλλα τά τή βα¬ 

σιλεία προσήκοντα έγίνοντο παρ5 

αύταΐς. 

Ζ· 155.16-19. άλλ3 εΐτε... αιτ'μτ... 
Ζ. 155. 22-26. καί ήχθη... άπε- 

δοκιμάσθη. 

Ζ. 155. 31-156. 1. άλλ3 ήκύρωσε 
τάς ψήφους αυτή νόσος άθρόον τον 
άνδρα τής ζωής έξαρπάσασα. 

Ζ. 156. 11-17. τούτω... πολυτα- 

λάντοις... 
Ζ. 156. 18-19. ώστε ταύτα τοΐς 

κακοήθεσι καί λοιδορίας κατ’ αυτών 

εγένετο αφορμή... 

Ψ. 1. 1-5. Περιίσταται... πείθο¬ 

με νους... 
ψ. 3. 2-16. Προύκάθηντο γάρ 

άμφιο τού βασιλικού βήματος επί μιας 
ώσπερ γραμμής βραχύ τι προς τήν 
Θεοδώραν παρεγκλινούσης, καί άγ- 

χού μέν οί ραβδούχοι καί ξιφηφόροι 
καί τό γένος όσοι τον πέλεκυν από 
τού δεξιού ώμου κραδαίνουσι* τούτων 
δέ ενδότερό.) μέν τό άγαν ευνούστα- 

τον καί οί διαχειριζόμενοι τά καθή¬ 

κοντα- περιεστεφάνου δέ αύτάς έξω¬ 

θεν έτέρα τις δορυφορία δευτέραν ε- 

χουσα τάξιν τής !τιστοτέρας, συν αί¬ 

δοΐ ξύμπαντες καί βλέμματι άπερειδο- 

μένω προς τήν γην* μεθ3 ούς ή πρώ¬ 

τη βουλή καί ή τάξις ή έκκριτος, καί 
εφεξής οί τά δευτερεΐα λαχόντες καί 
αί τριττύες, στιχηδόν πάντες καί συν- 

ηρμοσμένοι έκ διαστήματος. Καί επί 
τούτο ις τάλλα έγίνετο, δικών δια¬ 

λύσεις, δημοσίων αμφισβητήσεις, ή 
συνεισφοραί, χρηματισμοί πρέσβεων, 

άντιλογίαι ή συνομολογίαι, καί 
τάλλα όπόσα τήν βασιλείαν οιδε 

πληρούν. 

Ψ. 11. 2 -11. άλλ3 επειδή... αρχήν. 

Ψ. 12. 21-26. καί προήχθη... ύ- 

ποπτευθείς. 

Ψ. 13. 13-14. άλλ3 άφαρπάζει νό¬ 

σος άθρόον καί των ελπίδων άπάγει. 

Ψ. 16. 1-12. Έπεί δέ... άπή- 

λαυεν. 

Ψ. 16. 12-13. τοΐς δέ γε πολλοΐς 
καί λοιδορίας κατ’ αυτών βέλος έπέ- 

μπετο. 
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Ζ. 156. 20-157. 5. οθεν... αύ- 

τουργήσαι αύτοΐς. 

Ζ. 157. 9-28. Εντεύθεν... γευ- 

σάμενος. 

Ζ. 158. 22 - 30. οΰτω δ5 άλλήλοις... 
συνεπικουφίζουσα... 
Ζ. 158. 31-32. έτρεφε γάρ κάκεί- 

νην ηγεμονίας ελπίς. 
Ζ. 159. 3-11. άλλα προσάγει... 

αβρά. 

Ζ. 159. 13-20. οίκον γάρ... ξυν- 

ευνέτιδι... 
Ζ. 159. 25- 160. 9. μετάγει... βα- 

σιλεϊ. 

Ζ. 161. 1-5. και οΐ ως κορυφαι- 
οτάτφ... γίνεται. 

Ζ. 161. 10-16. εφιστρ.... κατα- 

λαβεϊν. 

Ζ. 161. 21-29. ως γάρ εκείνος... 
άπολισθήσαντα. 

Ζ. 163. 18-164. 16. προς ον ό 
βασιλεύς... "Αδριανουπολιν... 

Ζ. 164. 23-165. 2. ώς δ’ούν 
συνελέγησαν... προσφερόμενον. 

Ζ. 165. 21-25. Οΐ δε Μακεδό- 

νες βωμολοχίας δντες έθάδες, ίδόν- 

τες τον βασιλέα, οΐ μέν άντικρυς έξΰ- 

βριζον εις αυτόν, οΐ δέ χαΐ χορούς 
συνιστώντες μέλη τέ τινα σχεδιάζον- 

τες κωμφδίας ώρχούντο και ηδον ταύ- 

τα, τοις ποσιν επικροτούντες την γην 

Ζ. 166. 7-13. τόον γάρ τις... με- 

τήνεκτο. 

Λαμψίδου Ό Μιχαήλ Ψελλΰς ώς πηγή τής «Επιτομής»· τυΐ Ίοκίννου Ζιοναοα 18δ 

Ψ. 17. 1-11, 18. 1-14, 19. 1-6, Ζ. 166. 18-22. λίθων γάρ... έπι■ Ψ. 118. 1-10, 119. 4-5. λίθων... 
20. 1-6. Εντεύθεν... άσπάζεται. κεχειρήκασιν. προσεπέλασαν. 

Ψ. 21. 1-5, 29. 1-21, 31. 5-9, Ζ. 168. 32-169. 4. και άλλαις... Ψ. 95· 1-8. Έπι τοΰτοις... εκρου- 

34. 1 - 6, 49. 5 - 6, 35. 1 - 4. Και γί¬ Φυγήν. σαντο. 
νεται. . αΰλάς... Ζ. 169. 6-15. πνεΰμα γάρ... έπα- Ψ. 95. 8-21, 96. 1 -3. Και ο ή¬ 

Ψ. 51. 1-7. Εις τοσούτον... άπο- νέζευξεν. λιος... επανελήλυθεν. 

φορτίζουσα. Ζ. 176. 32- 177. 6. καί τήνγλώσ- Ψ. 139. 2-6. ήμίφωνον... συν- 

Ψ. 51. 6-7. ύπέθαλπον γάρ κά- σαν... έπιτείνοντος. ήλαυνεν. 
κείνην ελπίδες ηγεμονίας... Ζ. 178. 1-2. άλλα και τάς των α¬ Ψ. 145. 22 - 23. ό δέ καί τάς κλεις 
Ψ. 52. 11-16, 53. 1-10, 54. 1-2 πορρήτων εισόδων κλεις έμπ επί στ ευ το. ειχεν των απορρήτων εισόδων... 

ευθύς... λαμπράς. I Ζ. 179.1 - 9. Τής δέ βασιλίδος Ζωής Ψ. 183. 1 -13. Τής γουν βασιλί¬ 

Ψ. 54. 3-4, 55. 1-3, 56. 1-6. έν γήρα βαθεΐ, υπέρ γάρ τά εβδομήκον- δος Ζωής άπεληλυθυίας των τήδε 
οικον... συνεγίγνετο... τα έτη παρεξετάθη αυτή τό βιώσιμον, εν γήραϊ μακρφ, ο περί εκείνην πό¬ 
Ψ. 58. 4-8, 59. 1-8, 63. 9 - 13, καταλυσάσης την ζωήν, ούκ άνδρικώς θος αύτφ εις μέσην καρδίαν παραμε- 

69, 1-7,70, 1-4. και ποικιλώτε- εκείνος εθρήνησεν, αλλά μέντοι γε μένηκεν, ουχ ώστε θρηνήσαι μόνον, 
ρον... άνωλοφΰρατο... μειρακειωδώς. Λέγεται δέ και άγγέ- ουδέ δακρΰοις κατασπεΤσαι τον εκείνη 
Ψ. 82. 1-9. Οια δή... ήπειρον. 1 λοις αυτήν παρεξισούν, επειδή που τύμβον, ουδέ το θειον αυτή εΰμενί- 

του μνήματος εκείνης μύκης έκ τίνος σασθαι, άλλ3 εβοΰλετο ΐσοθέου αυτήν 
Ψ. 83. 4-17. ειτα δή δείσας... κα- ύγρότητος άνεβλάστησε, και τοΰτο κα- άξιώσαι τιμής" αυτίκα στυλίσκου τί¬ 

ταλαβεΐν. λεΐν σημείον άνωθεν οΐκονομηθέν, νος των περί τον εκείνης τάφον άρ- 
Ψ. 84. 8-24. ώς γάρ... κατέρρι- 

Ο 

1 ΐνα μή άγνοήται ή- βασιλις ταις νοε- γΰρφ περιηλειμμένου ύγρότητά τινα 
πτο. ραις συντεταγμένη δυνάμεσι. προσειληψότος κατά τι μέρος ένθα ή 
Ψ. 100. 4-27, 101. 1 -19, 102. κρείττων ΰλη διέσχιστο, και βραχυν 

10-22. και εις περηφάνειαν... κατει- τινα μύκητα κατά τούς φυσικούς άνα- 
ληφότες... δόντος λόγους, ό δέ ενθουσιασμού τε 
Ψ. 104. 1-26. Συλλεγέντες... ήρξα- πλήρης έγένετο καί βοής ένεπίμπλα τά 

το... βασίλεια, ώς τού Κρείττονος παραδο- 
Ψ. 110. 10 - 16. Οΐ δέ πλείους των 

Λ 
ξοποιήσαντος επί τφ τύμβορ τής βα¬ 

Μακεδόνων, δήμος δντες αύθαδεί^ σιλίδος, ΐν5 άπαντες γνοϊεν δτι άγγέ- 
χαίροντες και θρασΰτητι, καί στρατη¬ λοις ή εκείνης ψυχή συνηρίθμηται. 
γικής άφελείας άλλα πολιτικής βωμο¬ Ζ. 179. 9-19. Τής δ5, ώς εΐρη- Ψ. 151. 1-12, 153. 1-8. Έξω- 
λοχίας δντες έθάδες, των ίππων τε οΐ ται... κατεκόσμησε. ρος... διατίθεται... 
πλείους άπέβαινον, και χορείας εις Ζ. 181. 8-16. Εκείνη δέ... έξέ- Ψ. 202. 6- 18. ή δέ αυτίκα... τήν 
τούμφανές συνιστώντες, αυτοσχεδίους λιπε. ψυχήν. 

έποιουντο κωμφδίας τφ αύτοκράτο- 

ρι, την γήν τφ πόδι συν ρυθμφ και 
μέλει επικροτούντες και κατορχοΰ- ΘΕΟΔΩΡΑ 
μενοι. 

Ψ. 111. 6-15. Καί τις των παρ’ Ζ. 181. 19-25. Ή δέ βασιλις... Ψ. 1. 2-16. Επίδοξος δέ... επι- 
έκείνοις... συστήματος. αρχών. στάμενοι. 
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Ζ. 181. 28-32, 'Η δέ προυκά- 

θητο... αύτοκρατές. 

Ζ. 182. 10-11. ει καί τινες αυτή 
μοναχοί αιώνας έτι ζωής έπηγγέλλοντο. 

Ζ. 182. 14-16. συλλεγέντες [3ου- 

λεύονται τίνα αν εις τήν αρχήν αντει- 

σάξωσιν, δς αύτοις τήν εύετηρίαν 
τηρήσει και το ευτυχή μα. 

Ζ. 182. 23-25. τούτον ουν πεί- 

θουσι τήν Θεοδιόραν άντικαταστήσαι 
τή βασιλεία, ή δέ αυτίκα ταινιοι 
τφ βασιλεία) τον Μιχαήλ διαδήματι. 

Ψ. 2, 1 - 7. Ένθεν τα... προαγγέλ- 

λουσα. 

Ψ. 19.1-2.Άλλ’ εκείνοι μεν αιώνας 
απείρους και ζωάς εκείνη επλαττον. 

Ψ. 20. 3-7. οι δέ περί τό βήμα 
εις ταύτό συνειλεγμένοι καί έν μέσφ 
τον κορυφαΐον έχοντες, έν σκέμμασι 
ήσαν τίνα δή προ των άλλων τοίς 
πραγμασιν έπιστήσουσιν, άνθεξόμε- 

νόν τε αυτών καί άειπαγή καί τήν 
ευδαιμονίαν φυλάξοντα. 

Ψ. 21. 1-3. Τούτον γουν εκείνην 
πεπείκασιν άξιώσαι. του στέμματος· 

ή δέ πείθεται τε αυτίκα, καί τήν κε¬ 

φαλήν ταινιοι καί άναδείκνυσιν αύ- 

τοκράτορα. 

ΜΙΧΑΗΛ Τ' 

Ζ. 183. 1 -4. παρά τό προσήκον... 

πλείοσι. 
Ζ. 184. 1-3. δμως μέντοι... έβου- 

λευσαντο' 
Ζ. 185. 23-25. Έπεί δέ... εξι¬ 

τήρια. 

Ζ. 186. 21-28. Ηίν μέν γάρ... 

δράματος. 

Ζ. 188. 17 -22. Τό δε έθόρυβει... 

θωπεύοντες... 
Ζ. 188. 24-189. 11. εΐ τινά 

μοι... τοις μετ’ αυτού 

Ζ. 189. 18-24. «ώσπερ εκείνος... 
διά τίνα αίτια». 

Ζ. 191. 18-20. "Ενα μέν... τό 
χρεών. 

Ζ. 193. 6-8. Εντεύθεν άπασι μι¬ 

σητός ήν, τώ τε δημοτικώ πλήθει τή 
τε συγκλήτφ βουλή, άλλα μέντοι καί 
τώ στρατιωτικά» ’ 

Ψ. 2. 2-4. ή προσήκε... άνεβίβα- 

ζεν. 

Ψ. 4. 4-7. Ούκ ετι... τύχοιεν. 

Ψ. 5. 7-9. Έπεί δε... άνεχώρησαν. 

Ψ. 6. 1 - 9.Έβοΰλοντο...σκέμματος. 

Ψ. 27. 6-10. τό δέ κατόπιν... οί 
λόγοι. 

Ψ. 32. 4-28. Τί δέ, εφη... υπο¬ 

πτεύεται. 
Ψ. 33. 27-33. "Ωσπερ δή εκεί¬ 

νος... έχέτω μοι. 
Ψ. 43. 1-4. Βασιλεύς.,. τήν ζωήν. 

Ψ. 60. 8-9. Εντεύθεν τό τε δη¬ 

μοτικόν πλήθος άπεχθάνεται αύτω, 

καί των στρατιωτών ούκ ολίγον τι 
μέρος, 

Ζ. 194. 10-19. ό δ" ευθύς... δια- 

μείναντα. 

Ζ. 196. 6-12. έν θήραις έκεινον... 

έρρώσθαι αυτά). 

Ψ. 65. 11-23. \4λλ* δ με μι¬ 

κρού... Απαράμιλλοι. 

Ψ. 73. 8 - 12, 77. 5 - 7. Πολλάκις... 
διαδέχεται (77. 5-7) νύττεσθαι... το 
άσθμα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ 

Ζ- 198. 10-12. ούτος ό βασι¬ 

λεύς... τώ Πανθηρίορ 

Ζ. 199. 5-10. καί φειδωλός... 
σχόλαζε ιν 
Ζ. 201. 21 - 24, ό δέ γε βασιλεύς... 

τελευτήν. 

Ψ. 6. 2-4. διά στόματος... ό Παν- 

θήριος. 

Ψ. 17. 5-8. τό γούν βουλόμε- 

νον... άδόρυβον. 

Ψ. 27. 1-3. Άλλ’ εκείνος... προ- 

σήγγισεν. 

ΕΥΔΟΚΙΑ 

Ζ. 203. 22-27. *Ην δ5 ο άνήρ... 

κατεκρήμνισε. 

Ζ· 206. 11 -14. ύπεκρίνετο... άνα- 

δήσασθαι. 

Ζ. 216. 27-30. οί μέν γάρ... έπε- 

•ψηφίζοντο. 
Ζ. 217. 3-4. τούτο μείζονα... δέοι 

δράν. 

Ψ. 10. 2-5. τό μέν γένος... έξα- 

πόλωλε. 
Ψ. 10. 17-20. ού πολλάς γάρ... 

έδυσχέρανε. 

Ψ. 24. 1-3. ενταύθα... άπένεμον. 

Ψ. 27. 1-4. Θόρυβος... δράσειεν. 

5Αλλ5 ό Ζωναράς δεν παρέλιπε και εις άλλα έργα αυτού νά χρησιμοποί¬ 

ηση ώς βοήθημα τήν ιστορικήν εργασίαν τού Ψελλού. Τούτο π.χ. καθίσταται 
φανερόν εις τάς ερμηνείας των εκκλησιαστικών κανόνων. Πράγματι εις τά 
επεξηγηματικά σχόλια τών κανόνων τής έν Λαοδικείφ Συνόδου, καί δή εις τά 
ιού κανόνος ΛΤ' («"Οτι ού δει ιερατικούς ή κληρικούς, μάγους ή έπαοιδούς 
είναι, ή μαθηματικούς, ή άστρολόγους, ή ποιεΐν τά λεγόμενο, φυλακτήρια, 

άτινά έστι δεσμωτήρια τής -ψυχής αυτών. Τούς δέ φορούντας ρίπτεσθαι έκ 
τής εκκλησίας έκελεύσαμεν») εύρέως έχρησιμοποίησεν απόσπασμα τής τού 
Ψελλού χρονογραφίας. 

Ζωναρά, Ερμηνεία εις κανόνα ΛΤ', έν Γ. Ράλλη - Μ. Ποτλή, Συν- 

τάγματι τών θείων καί ιερών κανόνων. Τόμ. Γ' σ. 205, 14-23. 
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...καί ταΐς των ουρανίων κινήσεσι συμπεριφέρεσθαι πιστεύων τά ήμέ- 

τερα, ϊστησί τε τά κέντρα, και τάς αναφοράς τε και άνακλίσεις του ζωοφόρου 

κύκλου καταμανθάνοι, οίκοδεσπότας τε και τόπους σχημάτων, και όρια δσα 
τούτων άμεινω και δσα χείρονα, καί τινα των έσο μενών οϊεται προγι- 

γνώσκειν... 

Ψελλοΰ, Ένθ5 άν. Τόμ. Α' 19. 6-15, σ. 97 -98. 

...τά κέντρα ΐστώντες, είτα δή τάς αναφοράς τε και αποκλίσεις του ζωο¬ 

φόρου κύκλου καταμανθάνοντες και τά άλλα δσα τούτοις έ'πεται, οϊκοδεσπό- 

τας φημΐ και σχημάτων τόπους και δρια, και όπόσα μέν τούτων κρείττω, 

όπόσα δέ χείρω, προΰλεγόν τι τοϊς πυθομένοις περί ών έπηρωτήκεσαν... ού 
μέντοιγε πειθόμενος ώς άγοιτο ταΐς των άστρων κινήσεσι τά ήμέτερα... 

Τά ανωτέρω παρατεθέντα παράλληλα χωρία άμφοτέρων των συγγραφέων 
αρκούντως, νομίζομεν, ύποδεικνύουσιν την άμεσον και στενήν έξάρτησιν τοϋ 
συγγραφέως από της Χρονογραφίας Μιχαήλ τοΰ Ψελλοΰ *. 

ΟΔ. ΛΛΜΨΙΔΗΣ 

1 Τον Ψελλόν ώς πηγήν αύτοΰ αναφέρει όνομαστί ό Ζωναρας έν τή Επιτομή. 
Ένθ’ αν. τόμ. Δ' 190. 5, 217. 16. 

ΤΑ ΙΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 

Ό έξελληνισμός τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ήτο το άναγκαϊον επακο¬ 

λούθημα τής μεταφοράς τής έδρας της εις τό Βυζάντιον, έν μέσφ δηλαδή 
ελληνικών χωρών. Επειδή δέ ή μεταφορά αύτη έγένετο άνευ κλονισμών, ήτο 
επίσης επόμενον οί πληθυσμοί των χωρών τούτων, διωργανωμένοι ως ήσαν 
είς κοινότητας αύτοδιοικουμένας, νά συνεχίσουν άπροσκόπτως την προτέραν 
των ζωήν, χωρίς ούδ’ αυτή ή έπικράτησις τοΰ χριστιανισμού νά αλλοίωση 
αίσθητώς τον χαρακτήρα τής τότε ελληνικής κοινωνίας, άφοΰ «και αυτοί οι 

3Ολύμπιοι Θεοί προσήλθον εις τον Χριστιανισμόν», ως έλεγε τότε κάποιος 
ζωγράφος μοναχός. ? 

Πράγματι βλέπομεν δτι οί "Έλληνες, έκχριστιανισθέντες, εξελλήνισαν τον 
Χριστιανισμόν, είς τόσον βαθμόν μάλιστα, ώστε δυνάμεθα νά εϊπωμεν οτι, 

εάν Τουλιανός ό Παραβάτης ένεφανίζετο πεντήκοντα έτη μετά τους Τρεις 
Ίεράρχας, θά εύρισκεν έν τφ Χριστιανισμφ εκείνο τό όποιον έπόθει ή ψυχή 
του καί δεν θά άνεδεικνύετο διώκτης του. Πάντως γλώσσα, ήθη, έθιμα, 

θεσμοί, παραδόσεις, άπαντα έν γένει τά στοιχεία τοΰ πολιτισμού τής ελληνι¬ 

στικής περιόδου, άπαντώσι καθ’ όλον τον μακραίωνα βίον τοΰ Βυζαντινού 
Κράτους από τών αρχών του μέχρι τής ύστατης αύτοΰ πνοής. 

Ενταύθα θά πραγματευθώμεν απλώς περί ενός σημείου σχετικού προς 
τάς περιουσίας τών Χριστιανικών ναών. Αΰται προήρχοντο έξ ευσεβών δω¬ 

ρεών καί συνίσταντο είς χρήματα ρευστά, αναθήματα καί κτήματα. Επειδή 
δέ κατά την άρχαίαν ελληνικήν περίοδον, ώς καί κατά τήν ελληνιστικήν, οί 
ναοί καί πάντα τά θρησκευτικής φύσεως ιδρύματα, ασκληπιεία, μαντεία, 

τεμένη κλπ. κατειχον τοιαΰτα περιουσιακά στοιχεία, ίδωμεν ποια σχέσις ύφί- 

στατο μεταξύ αύτών καί τών τής χριστιανικής περιόδου· 

^Εκαστος ναός ή θρησκευτικόν ίδρυμα κατά τήν ελληνικήν αρχαιότητα 
είχεν ιδιαίτερον Ιερόν ταμεΐον, έν φ ήσαν κατατεθειμένα τά χρήματα καί τά 
τιμαλφή αναθήματα. Έκ παραλλήλου όμως ΰφίσταντο έν τοΐς ναοϊς καί τά 
ταμεία τών πόλεων, οί θησαυροί, τελοΰντες υπό ιήν προστασίαν τών οικείων 
θεών. Τά έν τοις ΐεροΐς ταμείοις φυλασσόμενα χρήματα καί αναθήματα προ¬ 

ήρχοντο έξ εύσεβών δωρεών καί ήσαν προωρισμένα, άφ5 ενός μέν διά τήν 
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συντήρησιν τοΰ ιερατικοί) και υπηρετικοί» προσωπικού και προς καλλιέργειαν 
των γαιών του, άφ" ετέρου δέ δΓ αγαθοεργίας. Αί πόλεις όμως, χρείας τυ- 

χοΰσης και μη έπαρκοΰντος προς θεραπείαν αυτών των εν τοΐς θησαυροΐς 
τοον ποσού, έθετόν χεϊρα επί των ιερών χρημάτων υπό μορφήν δανείων καί 
τή μεσολαβήσει τραπεζιτικών ΐδρυμάτουν, τοιαΰτα δέ ΰπήρχον εις όλα τά 
σπουδαία ιερά, ώς τοΰ τής Κώ, των Δελφών, τής Δήλου κ?^π. μέ τόκον 10 

επί τοΐς εκατόν. 3Αλλά και αυτά τά. τιμαλφή έκ τών αναθημάτων εχρησιμο- 

ποιοΰντο προς τον αυτόν σκοπόν. Ταϋτα χωνευόμενα μετετρέποντο εις χρήμα. 

Έν Δελφοίς έχομεν τό παράδειγμα τών Φωκέων, οΐ όποιοι, μετά τό 3ό6, 

έχώνευσαν πάντα τά χρυσά καί αργυρά αναθήματα, τοΰ ναοΰ τοΰ Απόλλω¬ 

νος καί κατεσκευασαν νομίσματα διά νά συντηρήσουν τό μισθοφορικόν των 
στράτευμα. Κατά τάς άρχάς μάλιστα τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου αί έχθραί 
τών "Αθηνών πόλεις διενοήθησαν νά χρησιμοποιήσουν καί τά χρήματα καί 
τά αναθήματα τής "Ολυμπίας καί τών Δελφών (Θουκ. 1. 143). 

Πάσαι αί σχετικαί πράξεις έγίνοντο τή πρωτοβουλίρ. καί υπό την έπί- 

βλεψιν τών πόλεων. Οΐ θρησκευτικοί άρχοντες τών ναών ήσαν άπλοι εκτε¬ 

λεστά ί . 
Ό δανεισμός εγίνετο δυνάμει συμβολαίου, άλλ’ αί δανειζόμενοι πόλεις 

δεν έδείκνυον πάντοτε πολύν σεβασμόν προς αυτό. Αί Άθήναι. μάλιστα ουδέ¬ 

ποτε κατώρθα>σαν νά άποσβέσωσι τά πρός τά ιερά ταμεία χρέη των. Λέγεται 
δέ προσέτι ότι άπέσπασάν ποτέ καί τμήμα εκ τοΰ χρυσοΰ πέπλου τής "Αθή¬ 

νας τοΰ Φειδίου, τό όποιον ουδέποτε άνεπλήρωσαν. Τό μόνον οπλον, τό 
όποιον διέθετον τά Τερά κατά τών κακοπληρωτών ήτο ή απειλή τής ιεροσυ¬ 

λίας, ήτις έπερρίπτετο κατά παντός όστις κατεκράτει ιερό χρήματα. 

Είναι άζιον παρατηρήσειος ότι βαθμηδόν ήρχισαν νά συγχέωνται τά 
πολιτικά μετά τών ιερών ταμείων1 επήλθε δέ πλήρης συγχώνευσις αυτών 
κατά την έλ?,ηνιστικήν περίοδον, απαράλλακτα όπως καί κατά την Τουρκο¬ 

κρατίαν, οπότε καί κοινοτικά καί εκκλησιαστικά χρήματα άπετέλουν έν καί τό 
αυτό, θεραπεΰοντα καί τάς κοινοτικός άνάγκας καί τά. έργα εΰποιΐας, όπθ)ς 
έχρησιμοποιοΰντο καί διά «δοσίματα» εις τάς Τουρκικός άρχάς εν περιπτώ- 

σει εκτάκτων φορολογιών. Προφανώς τοιοΰτόν τι θά συνέβαινε καί κατά την 
ελληνιστικήν περίοδον έν περιπτώσει, καθ ’ ήν ήγείροντο απαιτήσεις έκ μέρους 
τών ρωμαϊκών αρχών. Εημειωτέον ότι κατά τήν άρχαίαν ελληνικήν εποχήν 
καί ΐδιώται ήδυναντο νά δανεισθώσιν έκ τών ιερών χρημάτων. Τούτο άπέβη 
συνηθέστατον κατά τήν ελληνιστικήν περίοδον, αλλά προ πάντων επί Τουρ¬ 

κοκρατίας, πράγμα τό οποίον παρέσχε μεγίστας υπηρεσίας εις τάς συναλλα- 

γάς καί τάς έμπορικάς επιχειρήσεις τοΰ δουλεΰοντος Γένους. 

"Ανέκαθεν κύριος σκοπός τών ιερών χρημάτων ήσαν τά έργα εΰποιΐας, 

αί σχετικαί πρός τά ιερά Ταμεία Τραπεζιτικαί έργασίαι ήσαν απλώς μέσα 
προς έπαΰζησιν τών πόροον αυτών. 
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Ή Χριστεπώνυμος Πολιτεία τοΰ Βυζαντίου, άποβλέπουσα πρός τον 
κύριον σκοπόν τών εκκλησιαστικών ταμείων, ένεθάρρυνε τήν έπαΰξησιν τών 
πόρων αυτών, είτε διά τών πρός αυτά γενομένων εΰσεβοφρόνων δωρεών, 

είτε διά τής προστασίας τών Τραπεζικών εργασιών εις ας ταΰτα έπεδίδοντο, 

σθεναρώς βοηθούσα τήν εκκλησίαν προκειμένου περί χρημάτων δανεισθέντων 
εις ίδιώτας. 

Εΐναι πλάνη άκατανότητος τό νά νομίζηται ότι ήτο σπατάλη περιττή 
καί επιζήμια εις τό Κράτος ή προσφορά δωρεών εις τάς εκκλησίας. Ή πλάνη 
αΰτη προέρχεται έκ τής άγνοιας τοΰ ότι ή Εκκλησία καί τό. ιερά αυτής ταμεία 

ήτο επιφορτισμένη μέ τάς δαπάνας τριών σημερινών "Υπουργείων : Παιδείας, 

Πρόνοιας καί "Υγιεινής, επί πλέον δέ αυτή έφερε τό βάρος τής εξαγοράς 

τών αιχμαλώτων. Επομένως τό Κράτος ηΰνόει μέ πάν μέσον τον πλουτισμόν 
τών ιερών ταμείων. 

Εις Νεαρός τοΰ Τουστινιανοΰ βλέπομεν πάντοτε, προκειμένου περί εκ¬ 

κλησιών, νά γίνεται μνεία καί τών έξ αυτών έξαρτωμένων ευαγών ιδρυμάτων 
"Ορφανοτροφείων (κυρίως διό. τά ορφανά πολέμου), ξενώνων (νοσοκομείων 
δηλαδή) γηροκομείων, λεπροκομείων κλπ. ι. 

Έν τή υπό τό όνομα τοΰ Προκοπίου φερομένη Άποκρυφοο "Ιστορία 
ό συγγραφεύς αυτής αναφέρει έν ανέκδοτον πρός τον σκοπόν νά ψέξη τον 
"Ιουστινιανόν· έξετάζων όμως τις τό άνέκδοτον τούτο έπισταμένως, βλέπει ότι 
τό αποτέλεσμα είναι εντελώς αντίθετον2. 

Τό εν τφ άνεκδότφ τούτο) μνημονευόμενον έπεισόδιον έδωσεν αφορμήν 
εις τον "Ιουστινιανόν νά έκδώση νόμον κατοχυροΰντα τά πρός τάς εκκλησίας 
χρέη μή παραγραφόμενα είμή μόνον μετά παρέλευσιν εκατονταετίας ή 

Έν γένει άπαντες οί βασιλείς τοΰ Βυζαντίου από Κωνσταντίνου τοΰ 
Μεγάλου καί εφεξής έκ παραλλήλου μετά τών πλουσίων ιδιωτών προσέφερον 
εις τάς έκκλησίας μεγάλα χρηματικά ποσά ώς καί πολύτιμα αναθήματα όπως 
έπαρκέσωσιν αΰται εις τά έργα εΰποιΐας, εις τά. όποια έπεδίδον,το. Καί άν 
δέ ακόμη οΐ ίδιοι προέβαινον εις τήν ΐδρυσιν ευαγών καταστημάτων, τήν 
φροντίδα τής λειτουργίας αΰτών άνελάμβανεν ή "Εκκλησία. 

’Ήνθι σεν όντως ή φιλανθρωπία εις τό Βυζάντιον καί ή προσπάθεια 
όπως έλθη καί επί τής γης ή βασιλεία τών ουρανών δεν έμεινεν άτελεσφόρη- 

τος έν τή Χριστεπώνυμοι) αΰτοΰ Πολιτεία. 

Είναι όμως υπερβολή το να νομισθή υτι παρα τοΐς αρχαίοις Έλλησι δέν 

1 Βλ. τήν ύπ’ άρ. 75 Νεαρών. 

2 (Βλ. Προκοπίου, Ιιίκίοπα αΐΌ&ιΐίΐ, έκδ. Βόννης, ο. 150 έξ.). 
3 'Ο σχολιαστής τής περί ής ό λόγος απόκρυφου Ιστορίας, Ν. Άλλεμανος λέγει 

εν σ. 404 ότι ή διάτοξις αυτή περιέχεται έν τή υπ’ σριί). 73 νεαρα τοΰ Ιουστι¬ 
νιανού. 
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ήσκεΐτο ή φιλανθρωπία. Εις τήν πλάνην ταΰτην έδωσεν αφορμήν ή πρωτο- 

βοι.λία τήν οποίαν έλαβεν Ίουλιανός δ Παραβάτης, όπως προτραπώσι καί οϊ 
Εθνικοί να επιδείξωσι τά αυτά μέ τούς Χριστιανούς φιλάνθρωπο αισθήματα 
εξαιρομενοι εις το ύψος ενός Μεγάλου Βασιλείου παραδείγματος χάριν, δστις 
ετρεφε τρεις χιλιάδας πενήτων. 

, Η προτ;0πίι του Γουλιανού ήτο αποτέλεσμα τοϋ δτι «ή δαίδαλος αύλά» 
είχε πεσει πλέον χαμαί, ό δε Φοίβος ούκέτι είχε καλύβαν. Τά Ιερά των Έθνι- 
χων οσημεραι κατέπιπτον διά νά άφανισθώσι μετ’ ολίγον εντελώς. Άπητοΰντο 
δε κατα τήν κρίσιμον εκείνην εποχήν τεράστια ποσά διά νά αντιμετώπισή ή 
κατακλυσασα τον τότε πεπολιτισμένον κόσμον δυστυχία λόγφ των μεγάλων 
βαβαρικων^έπιδρομων καί τού κύματος των πενήτων προσφύγων Ελλήνων τε 
κοι μη οΐ όποιοι εισηρχοντο κατά μυριάδας εντός τού Κράτους. 

, Κ^,τα τ^ν “ρ/·«ίαν εποχήν μή λησμονώμεν ότι ήσκεΐτο έν εύρυτάτη 
μοίρα η δουλειά, οι δέ Κύριοι ήσαν υποχρεωμένοι νά έκτρέφωσι τούς δού- 

Λους^των. ΔΓ άπαντα: όμως τούς πτωχούς εϊτε ελευθέρους είτε δούλους ύπήο- 

χεν αφθονία κρεάτων καί παντοειδών τροφών οφειλομένη εις τάς θυσίας 
τας τε δημοσίας καί ιδιωτικά:, από τών πολυτελέστατων εκατομβών μέχρι 
του ταπεινού δείπνοΰ^ής Εκάτης, αψ’ έιέρου δεν μάς είναι έπαρκώς γνωστή 
η ιειτουργια τότε τών Ασκληπιείων, εκ τών ολίγων όμως στοιχείων τά 
όποια κατέχομεν δυνάμεθα νά συναγάγομεν ότι εν αύτοΐς,’ όπως καί έν τοΐς 
Μαντειοις^ καί τοΐς λοιποΐς Τεροΐς μέ τό πολυάριθμον καί έξειδικευμένον 
προσωπικόν των, παρείχοντο ΰπηρεσίαι εις τήν πάσχουσαν ανθρωπότητα οί-χί 
ευκαταφρόνητοι. Τελευταίως χάρις εις τάς έρευνας τής Γαλλικής Άρχαιολο- 

λογικής Σχολής Αθηνών άπεδείχθη ότι τό Άσκληπιεΐον τής Γόρτυνος", ένθα 
γινονονται^αι σχετικάί άνασκαφαί, άπετελεΐτο έκ δύο τμημάτων δυναμένου 
έκαστου αυτών να περιλάβη τουλάχιστον εκατόν ασθενείς. Τό έν έξ αυτών 
ήτο προορισμένων διά τούς στρατιώτας, τό δέ έτερον διά πολίτας. 

β „ 'ΑΏίά μΐ/|πως κα1 αΰτ5 τοΐ,το ™ καύχημια τού βυζαντινού πολιτισμού, 
ο θεσμός των ορφανοτροφείων καί ή αυτόχρημα τρυφερά μέριμνα διά τά 
ορφανα πολέμου δεν ειχεν τό αντίστοιχόν του κατά τήν αρχαίαν εποχήν; Τήν 
απάντησιν δίδει ό Περικλής εις τον επιτάφιόν του. 

, Κα1 !αίτα μέν ώς Γί)ν κατά τήν Βυζαντινήν περίοδον χρησιμο¬ 
ποίησή των χρημάτων τών Εκκλησιών υπέρ έργων εύποιΐας. Αλλά καί ή 
υπό τού Κράτους χρησιμοποίησα; των Ιερών χρημάτων ύπέρ τών Λναγκών του, 

χρείας τυχούσης, έγίνετο κατά τύν ίδιον τρόπον, όπως καί κατά τήν αρχαίαν 
ελληνικήν εποχήν. 

Ινατα πρώτον λόγον έχομεν τό γνωστότατον τοΐς πάσι παράδειγμα τής 
ιαθέσεως^ύπό τού Πατριάρχου Σέργιου «.τάσης τής εκκλησιαστικής περιου- 

σιας^και, εις ρευστόν χρήμα καί εις αναθήματα τιμαλφή, υπέρ τού πολέμου 
τον όποιον διεξήγεν ό αύτοκράτωρ Ηράκλειος εναντίον των Περσών. 
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Έχομεν προσέτι τό παράδειγμα τού Αύτοκράτορος “Αλεξίου Α' τού 
Κομνηνού, όστις κατέσχεν άπασαν τήν περιουσίαν τών εκκλησιών εις χρήμα 
καί εΐς αναθήματα προς διεξαγωγήν τών πολέμων του. Τό πράγμα αναφέρει 
“Άννα ή Κομνηνή έν τή “Αλεξιάδι, έπιβεβαιοΐ δέ καί αυτός ό αύτοκράτωρ 
“Αλέξιος διά ιού ύπ5 άριθ. XXII Χρυσοβούλλου άπολυθέντος κατ5 Αύγου¬ 

στον μήνα τής Ε' ίνδικτιώνος τού έτους 1080 1, εν φ λέγει συν άλλοις... 
«ένθεν ύπ5 αμηχανίας καί τού μή συμπεσούσιν έχειν δ,τι καί χρήσαιτο, τών 
Ιερών έγνω καί θείων άψασθαι κειμηλίων καί τούτοις τό τής χρείας ένδέον 
παραμυθείσασθαι. Τουτί μέν τό έργον έν πολλαΐς τών άγιων εκκλησιών διε- 

πράξατο καί πολλά τών αναθημάτων εΐς δημοσίας έστρεψε χρείας, ούχ ύβρει 
καί περιφρονήσει θεού, ούδ’ ολιγωρία τών εύαγώς αύτφ άνατεθέντων... 

άλλα καιρού περιστάσει,..». 

Ό “Αλέξιος έν συνεχείφ, έπηρεασθείς προφανώς έκ τών επιτιμήσεων τού 
Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Λέοντος, απαγορεύει ρητούς τήν εΐς τό μέλλον 
έπανάληψιν τής τοιαύτης πράξεως. Ούχ5 ήττον όμως τό πράγμα, ώς φαίνεται, 
έξηκολούθησε' κατ5 αύτήν δέ τήν ύστάτην τού Κράτους πνοήν έχομεν τό παρά¬ 

δειγμα Κωνσταντίνου τού Παλαιολόγου, όστις, έχρησιμοποίησε κατά τήν πο¬ 

λιορκίαν τής πόλεως τά σκεύη τών εκκλησιών κατά τον Φραντζήν, γράφοντα 2' 
«επειδή καί χρημάτων έσπάνιζον τά βασίλεια διά τον μισθόν τών στρατιωτών, 

προσέταξεν ό βασιλεύς λαβεΐν τά τών εκκλησιών σκεύη άγια καί αφιερωμένα 
τφ θεφ, καί χρήματα έποίησεν. Καί μή τις έγκαλέση ημάς ώς Ιερόσυλους· 

έ'νεκεν τής τού καιρού ανάγκης έγίνετο...» 2. 

I. ΠΑΠΑΔ0Π0ΥΛ02 

1 Βλ. Ζ έ π ο υ, Νεαραί καί Χρυσόβουλλα, σσ. 302 -304. 

2 (Έκδ. Βόννης, σ. 256, 7 - 10}. Ώς εϊδομεν ανώτερο), τήν λβξιν «Ιερόσυλος» 

μετεχειριξοντο καί οί αρχαίοι "Ελληνες έν προκειμένη. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ; ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΟ' 13 
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ΠΕΡΙ ΜΕΙΚΤΏΝ ΝΑΩΝ 
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝ ΧΙΩ 

Το^ζητημα τής συνυπάρξεως είς ιήν Ελληνικήν Ανατολήν εκκλησιών 
κοινών η μεικτών, εν αίς ήσκοϋνιο κανονικώς και ελευθέριος ύ.τό τε των 
ορθοδοξίαν καί των δυτικών τά Ικκλησιαστικά αυτών καθήκοντα, κοινή συν 
αινεσει, επι τε φραγκοκρατίας καί τουρκοκρατίας, εχον πολύ ενδιαφέρον καί 
απο κοινωνικής περισσότερον, άλλα καί &πο ιστορικής πλευράς, δέν εξητά- 

σθη ακόμη επαρκώς. Νομίζω δέ οτι, όταν έξετασθή τό ζήτημα τούτο από πόσης 
πλευράς, ιστορικής, δηλαδή, κοινωνικής καί εθίμων, θά γνωρίσωμεν πολϋ 
κα απερον τας μεταξύ Ανατολικών καί Δυτικών εκκλησιαστικός καί κοινωνι¬ 

κός σχέσεις χαϊ πώς διεμορψώθησαν αίται βαθμηδόν άπ’ άρχής, μετά τήν 
εγκαταστασιν είς τά μέρη μας ιών έκ Δύσεως, πολυαριθμοτατων καί πόσης 
ταχέως καί πόσης προελεύσεως ανθρώπων, τούς όποιους, ("ονόμασαν &π 

όρχης οι Έλληνες μέ εν κοινόν όνομα, Φρόγκους. 

_ 5ϋυτ01' '/νωατ6ν· *δν άρχικώς εΰγενή σκοπόν τής απελευθερώσεως 
των Αγιων Γοπών, κατεληξαν, άρχομένου τού ιγ' αίώνος, καί κατόπιν 
μακρών προς τούς Βυζαντινούς "Ελληνας αγώνων, εις τήνκατόλυσιν τού ανα¬ 

τολικού μας κρότους καί τήν χατάληψιν μεγάλου μέρους αυτού, διαρκέσασαν 
υπέρ τα πεντήχοντα έτη. Τήν άπελευθέρωσιν έπετόχυναν οί επικοί αγώνες 
των βασιλέων τής Νίκαιας επιστεφθέντες εν τφ προσώπφ τού Παλαιολόγου 
Μιχαήλ. 

Μετά των σταυροφόρων πάρα πολλοί Φράγκοι έγκατεστάθησαν εις τήν 
Ανατολήν, είς τούς τόπους μας, καί δή καί είς τήν Χίον, ιδιαίτατα δ5 επί^ 

του Μιχαήλ Παλαιολόγου καί τή σκγκαταθέσει του, θέλοντος νά ικανοποίηση 
τους συμμάχους αυτού καί αντιπάλους των εχθρών του Βενετών. 

Διά συνθήκης είδιχώς γνωστής ΰπό τό όνομα «του Νυμφαίου» παρέχω- 

ρηθησαν είς αυτούς υπό τού ρηθέντος βασιλέως αξιόλογοι προνομίαι έν τη 
νησΦ προςτε μόνιμον έγκατάστασιν καί εμπορίαν έν αύτή τη ωχυρωαένη πόλει 
της νήσου. Έκτοτε ήρχισεν^ δημιουργία τής σπουδαιότατης ταΰτης εμπορι¬ 

κής γενοατικης βάσεως έν τφ Αίγαίφ, μή ύπολειπομένης τής έν Γαλατά τοιαύ- 

της δια τό εύθετον τής νήσου καί ώς προς τήν εγγύτατα Ανατολικήν ήπειρον 
και ως προς τον αγάπλουν καί κατάπλουν των πλοίων, προσόντα,, άτινα τήν 
είχον καταστήσει έδραν ναυτικού θέματος από μακροϋ. 

Ό Μιχαήλ Τοποθέτησε τούς Γενοάτας εκεΐ ως έχοντας σπουδαίαν ναυ¬ 

τικήν δΰναμιν τόσον άναγκαίαν διά τήν άμυναν των ασιατικών νήσων καί 
παραλίων, κατά τού όγκουμένου, καί φεϋ αναπότρεπτου, τουρκικού κινδύνου. 

Οί μαστιζόμενοι διηνεκώς υπό των πειρατών νησιωτικοί κάτοικοι έδέχθησαν 
ευχαρίστως τούς γενοάτας, οί όποιοι έπροστάιευσαν διά τού στόλου των τό 
τμήμα εκείνο τού Αιγαίου, άφ’ ού είχον καί οί ίδιοι παν συμφέρον νά τό 
προστατεύσουν. Διά τούτον τον λόγον καί έδόθη ή νήσος βραδύτερον είς τον 
Βενέδικτον Ζαχαρίαν, ίκανώτατον γενοάτην ηγεμόνα, τούτο δέ φανερώνει τήν 
έν Χίφ ήδη ύπαρξιν γενοατικού στοιχείου, όπως έκδηλούται σαφώς πλέον 
κατά τήν οριστικήν κατάληψιν τής νήσου υπό τών Γενοατών τψ 1346. Βρα¬ 

δύτερον κατελήφθη καί ή έπί τής Μικράς "Ασίας Φώκαια—νέα καί παλαιά— 

ένθα είχον μεγάλα συμφέροντα οί ηγεμόνες τής Χίου, διά τήν έκει στυ- 

πτηρίαν. 

Διά τής συνθήκης λοιπόν τού Νυμφαίου έδόθησαν είς τούς Γενοάτας 
έμπορους καί άνάκτορον έν τώ κάστρω καί μία εκκλησία καί οίκίαι, όλόκλη- 

ρος δηλαδή συνοικία, ένθα καί έγκατεστάθησαν κατά πρώτον. 5Ησαν δέ άρκε*: 

ταί έκκλησίαι έν τώ κάστρφ, διότι, έκτος τής δοθείσης είς τούς Γενοάτας άποί- 

κους τότε, άναφέρονται καί άλλαι τρεις ακόμη ως άνήκο^ισαι τή Νέα Μονή, 

ώς βλέπομεν έν τφ χρυσοβούλλφ τού Μιχαήλ Παλαιολόγου πάλιν, τό οποίον 
αναφέρει καί προσεπικυροί άπαντα τάνήκοντα τή Τέρα Μονή ακίνητα. 

Περί τό τέλος τού ιγ' αίώνος καί τήν αρχήν τού ιδ\ ήναγκάσθη ό βασι¬ 

λεύς ν’ άναθέση τήν διοίκησιν τής νήσου είς τον Βενέδικτον Ζαχαρίαν δέ 
Κάστρο, ώς εϊπομεν, έκ τών εύγενεστάτων Γενοατών, είς. τον όποΤον είχε 
δώσει σύζυγον τήν αδελφήν του, εκτοτε δέ, ήτοι από τής αρχής τού ιδ' αΐώ- 

νος, άρχεται καί ή λατινοκρατία τής νήσου ούσιαστικώς. Ό πληθυσμός τής 
νήσου ήτο καθαρώς ελληνικός, είχον δέ καταφύγει είς αυτήν καί άθρόοι 
κάτοικοι έκ Μικρας Ασίας καί είδικώς έκ τών δύο έναντι θεμάτων Θρακη- 

σίιον καί Μυλάσων καί Μελανουδίου, ακριβώς διά τήν ασφάλειαν, ήν παρεί¬ 

χε καί ή παρουσία τών Γενοατών, όπως συνέβη καί είς τάς Δωδεκανήσους, 

ένθα ήρχον οί ισχυροί Τωαννΐται. Ή Χίος, ό πληθυσμός τής οποίας είχεν 
ύποστή μεγάλας καταστροφάς κυρίους υπό τών Σαρακηνών πειρατών, μέ τήν 
έγκατάστασιν τών έμ πόρουν Γενοατών καί τής ναυτικής τούτων δυνάμεως, 
παρουσίασε άριστον τόπον καταφυγής καί σωτηρίας μεγάλου αριθμού μικρα- 

σιατών Ελλήνων. Ή τοιαύτη έκ Μικρασίας φυγή καί εις Χίον καταφυγή 
τού Ελληνικού πληθυσμού, οστις έφευγε τούς όλονέν προελαύνοντας Τούρ¬ 

κους, δέν έγένετο έν σπουδή ούτε μόνον προς τήν Χίον, αλλά πρός δλας τάς 
εγγύς νήσους από Λέσβου μέχρι Ρόδου, κατ" ανάγκην έπιβαλλομένην έκ τού 

κινδύνου. Οί έλθόντες είς τήν νήσον καί καταλαβόντες γαίας καί κτίσανιες 
οχυράς κατοικίας, εφωδιάσθησαν διά χρυσοβούλλων καί βασλικών προστα- 

γμάτουν, τά όποια άνεγνώρισαν άσυζητητεί καί οί Γενοάται βραδύτερον καί 
έσεβάσθησαν καί έτήρησαν, δυνάμει τών συνθηκών. Είναι δέ κατάφωρος καί 
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αυταπόδεικτος ή εκεί έγκατάστασις μεγάλου αριθμού των εν Άσία ά'λλοτ5 

εγκατεστημένων εύγενών, και εκ βασιλικών ακόμη γενών πλείστων/εκ τών 
«φθόνων πύργων, καστρακίων, γαιών, βουνών κτλ. τά όποια διέσωσαν τά 
ιστορικά των ονόματα. Εις ολίγους ελληνικούς τόπους διεσώθη τόση πληθύς 
μεγάλων ιστορικών ονομάτων, τά όποια, ώς και τά ονόματα διαφόρων κτη¬ 

μάτων, βοώσιν ότι οί κύριοι κάτοχοι αυτών διετηρήθησαν καί επί τουρκο¬ 

κρατίας καί δτι οι γενοάται δέν κατέλαβον καί ταύτα, αλλά συνέζησαν μέ τούς 

^Ελληνας είρηνικώς, έκτος βεβαίως ώρισμένων γεγονότων, ά'τινα συνέβησαν 
εν τη νήσω. Δύναμαι νά εΐπω μετά πεποιθήσεως άκραδάντου ότι τά 80% 

των ευγενικών ονομάτων καί βασιλικών άκόμη γενών, έκ τών άναφερομένών 
εις τα έγγραφα της Μονής τής Παναγίας της Λέμβου, παρά την Σμύρνην, 

ευρισκομεν εν Χίφ, είτε εις τοπωνυμίας πολυαρίθμους είτε είε κώδικας 
μονών, είτε είς ωραιότατων χτισμάτων έρείπια, τέλος δέ εις ονόματα ναών 
ρητορικών καί εις τάς σελίδας ακόμη τού πολυτίμου διά την Χιακήν ιστο¬ 

ρίαν ληξιαρχικού κοδδικος της επισκοπής τών καθολικών Χίου. Ταύτην τήν 
πληθώραν βυζαντινών εύγενών εΰρον οί Γενοάται, ελθόντες καί καταλαβόντες 
την νήσον, μετά γενναίαν άντίστασιν τών εντοπίων, τφ 1346.[| 

Είναι πολλής προσοχής άξιον δτι, από τών χρόνων τού Μιχ. Παλαιολό- 

γου, στε, δυνάμει τής συνθήκης τού Νυμφαίου, άνεμείχθησαν είς τίιν τότε 
κοινωνίαν καί ο£ Γενοάται καί δτε βςαδΰτερον ϊ,λθεν ως ήγεμών τής νήσου ό 
Βενεδικτος Ζαχαρίας μετά τής Παλαιοέογίνας συζΰγου του, εϊχεν ήδη «οχί- 

Τ η προσεγγισις τών δυο κοινωνιών έκ τών οποίων ή βυζαντινή ήτο ΰπερ- 

τερα^εις τε επιρροήν καί θέσιν. "Οτι δέ οίτως είχον τά πράγματα έννοοΰμεν 
και εκ του οιι ο συγγενής τών Παθολόγων ΙίαΜθετος, ως εκπρόσωπος 
Ολης της Βυζαντινής αριστοκρατίας τής Χίου, μετέβη παρά τφ βασιλεΐ Άνδρο- 

νικφ κομιστής προτάσεως τών προκρίτων καί εύγενών περί άνατροπής τοϋ 
I ενοατου ηγεμόνος Μαρτίνου. Οϋτω δέ καί Ιγένετο ήγηθέντος αί,τοϋ τοΰτου 
του βασιλεως ιών έκστρατευτικών δυνάμεων, ναυτικών τε καί χερσαίων 

Αμέσως μετά τήν έκδίωξιν τοϋ ήγεμόνος Μαρτίνου Ζαχαρίου έγκατε- 

σταθη μεικτή διοικητική τής νήσου επιτροπή, τήν οποίαν ευρισκομεν προίστα- 

μένην της νήσου εν δνόματι τοϋ βασιλεως. "Οτι ήτο μικτή εξ Ελλήνων καί 
1 ενοατων φαίνεται σαφώς έκ τής συνθέσεώς της. Ό διο.κών τήν νήσονΤν 
ονοματι του βασιλεως ήτο ό Ιωάννης Ζυβός, γενοάτης έΕελληνισθείς καί 

εξ ευγενεστάτου οϊχου τών ΟΐΒό, "Ελληνες ο"μως ήσαν οί δυο δεπουτάτοι 
νωστας και Σεβαστός Ιίορεσαι, ανεψιοί τού Ζυβοϋ ως καί δ σϋνδικος Δαμα- 

Λας και ο Αγέλαστος, ίνώ δ πρωτογερακάρις Άργέντης ήτο καί αυτός έξ 
οικου μεικτού. Οόδείς δμως έξ αότών ήτο πλέον γενοάτης μόνον, αλλά 
γενοατοχιος, αυτός είναι ό ορθός χαρακτηρισμός, άνήκων δήλα δή εις τήν 
μεικτήν πλέον κοινωνίαν τής Χίου, όπως είχε διαμορφωθή άπό Ινός αΐώ- 

νος, βαθμηδόν, αμοιβαία θελήσει των δυο στοιχείων. Οί Γενοάται είχον ήδη 
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τόσον άναμιχθή μέ τούς έν Χίφ Βυζαντινούς, ώστε άπετέλεσαν μετ’ αυτών 
τήν όνομαστήν γενοατοχιακήν κοινωνίαν, ήτις άπέβη αξιόλογος καί διά τούς 
μεγάλους καί ισχυρούς δεσμούς τών ηγεμόνων Τουστινιανών καί Βυζαντι¬ 

νών τής νήσου. "Οσον αφορά εις τήν ήγουμένην τουλάχιστον τάξιν, έχομεν 
πάντα λόγον νά πιστεύωμεν, δτι αυτή εϊχεν όντως μεικτήν γενοατοχιακήν 
μορφήν. Οί πίνακες οί γενεα?νθγικοί τού Χόπφ μαρτυρούσιν ότι πολλοί τών 
Τουστινιανών ένυμφεύθησαν εύγενεΐς βυζαντινός έκ τών οΐκων Καναβού- 

τση, Βλάχων, Φωκά, Κορέση καί άλλων, νεώτεραι δ" έρευναι γενόμεναι έν 
Γενούη θέλουσιν άπο δείξει ότι καί άνδρες έκ τών Βυζαντινών είχον νυμ- 

φευθή έν Χίφ εύγενεστάτας γυναίκας γενοατικών οίκων. 

Ή έ'νωσις αύτη τών δύο στοιχείων εις μίαν εκλεκτήν μεικτήν κοινωνίαν 
Ιστηρίχθη κυριώτατα εις τό ότι οί Γενοάται διά τής συνθήκης τού 1346 άνε- 

γνώρισαν άπαντας τούς εύγενεΐς Βυζαντινούς τής Χίου, ώς εύγενεΐς δΓ ειδι¬ 

κών άρθρων τής συνθήκης παραδόσεους, άτινα περιέχονται εις τό βιβλίον τού 

Καρόλου Παγκάνο *. 

Ού μόνον δέ τούς εύγενεΐς Βυζαντινούς τής Χίου άνεγνιορισαν οί Γενοάται, 
άλλα καί όλας τάς προνομίας, άς είχον άπονείμει εις αύτους εκάστοτε οί βασι¬ 

λείς διά Χρυσοβούλλων. Εις τούς έν τή συνθήκη «χρυσοβουλλάτους» καλού¬ 

μενους, ιούς έφωδιασμένους «μέ βασιλικά προστάγματα», άνεγνώρισαν πάσαν 
ΐσχύουσαν ατέλειαν" έδέχθησαν ϊνα διατηρήσωσιν ούτοι τά καστράκια, τούς 
γους των καί τάς μονάς άκόμη τάς οίκογενειακάς, άς είχον τινές έξ αυτών. 

Ταύτα πάντα λέγομεν διότι, έκτοτε πρέπει νά διακρίνωμεν καλώς έν Χίφ 
μίαν μεικτήν γενοατοχιακήν κοινωνίαν, ή οποία, έν τινι μέτρφ, κατήργησε 
καί φραγμούς τού δόγματος, καί ότι τοιαύτη διετηρήθη πως καί μετά τήν 
κατάληψιν τής νήσου υπό τών Τούρκων, τουλάχιστον έπί τινα χρόνον. 

"Οταν γράφεται εις αύτήν τήν συνθήκην τής παραδόσεως τής νήσου τφ 
1346 οτι ό γενναίος γενεατοχιος Ζυβός Τωάννης, «θά διατηρήση τά κτή¬ 

ματά του όλα καί τον πύργον του τής Σικελίας καί τό μονύδριον τής Πανα¬ 

γίας Σικελίας», δπερ ήτο κτήμα ταυ καί όπερ σφζεται άκόμη ώς καί ό αυτόθι 
είς τών ωραιότερων Βυζαντινών ναών τής εποχής τών Παλαιολόγων, πρέπει 
νά έννοήσωμεν ότι ό Τωάννης Ζυβός έποιειτο χρήσιν βυζαντινής εκκλησίας, 

δπο^ς θά έκαμνε χρήσιν καί δυτικής τοιαύτης. Έάν εξετάσω μεν δέ καί τά 
ιδιωτικά κτήματα καί τούς ναούς, ούς είχον καί οί άλλοι δεπουτάτοι τής 
νήσου, θά Ιδωμεν οτι οί Δαμαλάδες, καίπερ τελείως "Ελληνες, είχον τήν Πανα¬ 

γίαν Κορονάταν εις τον Δαφνώνα διότι έτυχε νά εύρίσκεται, φραγκική αύτη, 

είς τό κτήμα των, οί ιταλικής καταγοογής Άργένται είχον τον "Αγιον Τωάν- 

νην παρά τον Καταρράκτην, τού οποίου τάς όνομαστάς όντως βυζαντινός 

1 Οοηνειιζίοηίάί 8εΐο ν. 261 κέξ. του βιβλίου Όεΐ Ε>οιιιίηϊο 6 άεΐΐε ίπιρτεδε 

άεί Οεηονεδΐ. 

! 
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τοιχογραφίας έπρόφθασα καί έφωτογράφησα πριν ιάς επιχρίσωσι δΓ άσβε¬ 

στου οι γείτονες. Τον ναόν τοϋτον είχον οί Άργένται κοινόν μετά των 
ΌβΠα Κοοςα, της χειρός των όποίιον εύρον λατινικά άκιδογραφήματα επί 
των τοίχων του νάρθηκος περί τούς χρόνους της άλώσεως, αλλά καί ελλήνων 

μοναχών άκιδογραφήματα εκκκλησιαστικά σύγχρονα προς τάνωτέρω λατινικά 
καί παλαιότερα καί νεωτερα, ώστε νά δύναταί τις δικαίως νά πιστεύση, 

οτι οί έκκλησιαζόμενοι ήσαν καί έλληνες καί γενοάται. Των Κορέσηδων 
ό πύργος καί ο ναός τού 'Αγίου Γεωργίου ήσαν είς τό Λιθί πλησίον, δπως 
τά ερείπια δηλούσιν, ό ναός μάλιστα ήτο ήμετέρας αρχιτεκτονικής. Ούτο3 

πρέπει νά διακρίνωμεν είς τό άπώτατον εκείνο παρελθόν πραγματικούς την 
αρχήν κοινωνίας, η οποία έσεβετο άμοιβαίως τό ετερόδοξον καί γενικώς τά 
έθιμα έκατέρων, διότι ειχον ούτω διαβιώσει είς τό παρελθόν. 

Είς το σημεΐον τούτο αναφέρω καί εν χωρίον τού διατάγματος διοική- 

σεως τής νήσου, τό όποιον έξέδωκεν ό σουλτάνος Σελίμ Β' αμέσως μετά την 

κατάληψην τής νήσου ύπό τών Τούρκων, κατόπιν παρακλήσεως των κατοίκων 
«Ρωμαίων καί Λατίνων» τούς οποίους άποκαλεΐ «άνδρας εμπείρους καί 
πρακτικούς» καί χαρακτηρίζει ώς «εντοπίους γενοατοχίους». Εις τον πολύτι¬ 

μον κώδικα τής λατινικής Επισκοπής, ως άνέφερα, μετά πραγματικής συγκι- 

νήσεως άναγινώσκει τις τά βαπτιστικά: Ή Λασκαρού τού Ίουστινιάνη, 

η Κομνηνη τού Ιουστιανη, η Ασάνα Λόγγενα, ή Δούκαινα τού Κωνσταντί¬ 

νου Δούκα η Βελισσώ τού... ή Δομεστίνη τού... κλπ. Αυτά όλα είναι τεκ¬ 

μήρια τής άφομοιωσεως τών δυο στοιχείων. Είς τον αυτόν κώδικα συναν- 

τώμεν καί τινας τελέσεις γάμων καί βαπιίσεων έν τω όνομαστφ βυζαντιακφ 
ναφ τής Παναγίας τής Κρήνας \ ήτις σφζεται μέχρι σήμερον ύπό τον αρχι¬ 

κόν της τύπον καί ητις είχε περιέλθει εκ κηδεστίας είς τον οίκον τών 9Ιου- 
στινιάνη Ρεκανέλλη. 

Είναι γεγονός δτι εις την μικτήν ταύτην κοινωνίαν τής Χίου γάμοι 
μεταξύ ορθοδόξων καί καθολικών ήσαν συνηθέστατοι, ακόμη καί μέχρι τού 
τέλους του ιζ' αίώνος. Διά τών γάμων^γίνετο καί ή μεταβίβασις κτήματος 
η κτημάτων καί κτιτορικών ναών συχνά, ούτως ώστε, σύν τω χρόνφ, πολλοί 
ήσαν όί μέτοχοι ενός ναού καί οί έκκλησιαζόμενοι έν αύτφ, μετά τών υπηρε¬ 

τών των, χωρικών εργατών καί άλλων, οίτινες όλοι ήσαν βεβαίως ορθόδοξοι. 
Ό πληθυσμός τής νήσου, φθάνων τάς 100.000, μόλις είχε ποτέ 3-5.000 

καθολικούς επί τουρκοκρατίας, επί τής ΐδικής μου δ’ εκεί παραμονής, μόλις 
200 καί σήμερον περί τούς 25 ανθρώπους. Τόσος είναι ο μαρασμός τής ποτέ 
σπουδαιοτάτης καί όνομαστής γενοατικής παροικίας. 

Τονομα τής Κρήνας—Κρήνης ήτο όνομα παλαιού τής νήσου τόπου θιασωθέν- 
τος εις την επιγραφήν του Βασίλειος Άττάλου, περιέχουσαν τονομα τόπου Κρήνα 
επί τής Χίου. 

Περί μεικτών ναών ορθοδόξων καί καθολικών έν Χάη 199 

Νομίζω οτι κατεδείχθη ή αρχή καί ή βάσις, τής μεικτής λεγομένης ;κοι- 

νωνίας, δπως συνέβη καί είς τούς πλείστους τών φραγκοκρατηθέντων ελληνι¬ 

κών τόποον, όχι δμως ύπό την σαφή μορφήν, ήν έλαβεν έν Χίω, ένεκα τών 
Γενοατοον, οίτινες διέφερον ένπολλοΐς τών Βενετών. Νομίζω δέ δτι καί ό όγκος 
τής βυζαντιακής αριστοκρατίας έπεβλήθη έν προκειμένορ έν Χίφ, άλλ3 εξίσου 
καί ή άνεξιθρησκεία τών Γενοατών, τούς οποίους καί κατ3 επανάληψην είχε 
μεμφθή ή 'Αγία "Εδρα διά τήν αδιαφορίαν των υπέρ τού λατίνου επισκό¬ 

που Χίου, τον όποιον ήμέλουν νά ένισχύσωσιν. Μέ αυτό δεν θέλω νά εΐποο 
δτι οί Γενοάται ένδιεφέροντο διά τήν εκκλησίαν τοον ορθοδόξων, ή οποία 
καθ3 δλην τήν γενοατοκρατίαν, κυρίως από τού 1385 μέχρι τέλους, δέν είχε 
ορθόδοξον μητροπολίτην, τελούσα ύπό ένα εκπρόσωπον τού Οικουμενικού 
Πατριάρχου, δστις έφερε τον τίτ?ων τού Δικαίου, ήτοι τού Δικαίω τού 
πατριάρχου διέποντος τά εκκλησιαστικά πράγματα τής Χίου. Ό λόγος τής 
τοιαύτης αποπομπής τού μητροπολίτου Χίου ήτο ή μεγάλη εκείνη συνομω- 

σία τών εύγενών βυζαντινών τής νήσου κατά τών γενοατών, μέ επί κεφαλής 
τόν τότε μητροπολίτην Ισίδωρον, ή όποια είχεν όρισθή^διά τήν ημέραν τού 
Πάσχα καί ήτις Ιγνώσθη τήν τελευιαίαν στιγμήν είς τούς δυνάστας τής 
Χίου, οί όποιοι τόν μέν μητροπολίτην έξεδίωξαν, ουδέποτε άντικαταστή- 

σαντες αυτόν, πολλούς δέ προκρίτους έτιμουρησαν δΓ εξορίας, τινάς δέ 
αυτών καί εις θάνατον κατεδίκασαν δημεύσαντες πάμπλειστα αυτών κτήματα, 

τά όποια, χαρακτηρισθέντα ώς «ξελείμματα», κατελήφθησαν ύπ3 αυτών τών 

ιδίων. . 

Μέχρι τού έτους 1566, οπότε περιήλθεν ή Χίος είς τούς Τούρκους, 

ταύτην τήν μορφήν διετήρησεν ή χιακή κοινωνία, άλλα καί μετά ταύτα 
έν μέρει, διότι ή ομόνοια καί ή ένωσις διετηρήθησαν μ3 δλην τήν άρξαμέ- 

νην έκτοτε προπαγάνδαν, όχι ύπό τών έν Χίω εγκατεστημένων καί ιδίας 
εγκαταστάσεις έκ τών προτέρων καί ναούς έχόντων μοναχικών ταγμάτων 
Αύγουστίνων, Σοκολάνων, Δομινικανών, Καπουκίνων καί άλλων, άλλ3 ύπό 
τών λήγοντος τού ις-' αίώνος έγκατασταθέντοον καί έκει ’Ιησουϊτών. "Ομως 
δέν ίσχυσαν εντελώς καί αυτοί, μέ δλην τήν δράσίν των, νά διαταράξοοσι 
τήν ήνωμένην γενοατοχιακήν κοινωνίαν. Είς τήν άδελφότητά των μετεΐχον 
καί πλεΐστοι τών Έλλήνοον, είς δέ τά σχολειά των έσπούδασαν ικανοί 
τών μετέπειτα λογίιον. Ύπό τών "Ιησουιτών έδημιουργήθησαν καί άλλαι 
εκδηλώσεις, ώστ3 έδέησε νά οργανωθή κόμμα άντιδράσεως κατ3 αυτών, τού 
οποίου ή ν ήθη σαν οί μεγάλοι τής Χίου, Κορέσιοι, Μινδόνιοι, Δομέστικοι 
μέ επί κεφαλής αυτόν τόν Μητροπολίτην, έδέησε δέ μάλιστα κάποτε νά έλθη 
είς Χίον καί νά όμιλήση κατ3 αυτών καί ό μέγας Κύριλλος Λούκαρις. Κατά 
τούς χρόνους εκείνους συνήντησα είς τόν Λατ. κώδικα τό όνομα ενός Κορέση 
Εμμανουήλ είς τόν όποιον κατά τούς χρόνους εκείνους άπέδωκαν τό παριόνυ- 

μον «Διαμάρτυρος», τό όποιον φαίνεται οί Ίησου'ΐ'ται άπέδιδον είς τούς φί- 
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λου,ς του Λούκαρη.’Έφερον δέ τον Κύριλλον Λούκαριν τότε εις μίαν εκκλησίαν 
της Παναγίας κείμενης ακριβώς έναντι του μητροπολιτικου ναού των καθολι¬ 

κών, όπόθεν ώμίλησεν καυτηριάσας τούς Ίησουΐτας, καί εις ήν εκκλησίαν 
έδόθη εκτοτε τδνομα Παναγία ή Λουκαριώτισσα. Πλήν, μ5 ολα ταύτα, ή κοι¬ 
νωνία εμεινεν ηνωμένη γενικώς* μολονότι οί συγγενείς άνηκον εις αντίθετα 
δόγματα, συχνότατα εντός μιας και της αυτής οικογένειας, ουσιαστικώς άνε- 

ξιθρησκεία και αλληλοσεβασμός έβασίλευον και ιδία όπόταν οϊ ηγούμενοι 
των δύο εκκλησιών ήσαν φωτισμένοι και αληθείς χριστιανοί, όπως π.χ. 
συνέβη μέ τον όνομαστόν καθολικόν επίσκοπον Μάρκον Μασσόνε Ίουστι- 

νιάνην, κυβερνήσαντα την λατινικήν κοινότητα καθ’ δλον σχεδόν τό α' ήμισυ 
τού ιζ αίώνος, τον όποιον αναφέρει και ό Λέων Άλλάτιος, ότι ειδεν ό ίδιος 
νά συλλειτουργή μετά τού ορθοδόξου κλήρου έν τφ ναφ τής Ν. Μονής, 

πράγμα τό όποιον έγίνετο, φαίνεται, καί καθ’ δλον τον ιζ' αιώνα εις τούς 
ναούς τής νήσου άκωλύτως και κατ5 έθος, δπως μαρτυρεΐται έν τφ λατι¬ 
νικά) κώδικι από τάς ληξιαρχικός πράξεις. 

3 Αλλά καιρός είναι νά έλθω μεν εις τό κυρίως θέμα μας τό όποιον δεν 
θά ήτο εύχερώς καταληπτόν, εάν δεν Ιδίδετο μία πιστή εΐκών τής μικτής 
κοινωνίας τού τόπου, ήτις διετηρήθη περίπου υπό τήν μορφήν ταύτην μέχρι 
καί τού τέλους τού ιζ' αϊώνος, οπότε πλέον ή έκδηλος υπεροχή τού ελλη¬ 

νικού στοιχείου, ή μεγάλη επιρροή των ήγεμονευσάντων εις τάς παραδου¬ 
νάβιους χώρας έκ χίων γενών, ιδία δέ ή προσωπικότης τού Αλεξάνδρου 
τού έξ απορρήτων, οί πολλοί λόγιοι τού τόπου, οί κληρικοί, οί προς τούς 
"Ελληνας καλή συμπεριφορά τών Τούρκων, καί επί πάσι τούτοις ή άποχώ- 
ρησις τών Βενετών έκ τών ελληνικών τόπων καί ή ταύτην άκολουθήσασα έπί- 
γνωσις τής έλληνικότητος τού έθνους διά τε τής παιδείας καί τής ένισχυθεί- 
σης εκκλησίας απέδωσαν εις αυτό, έστω καί δούλον ακόμη, τήν ελληνικήν του 
συναίσθησιν. 

Έρχόμεθα τέλος εις τούς κοινούς ναούς τών γενεατοχίων έν οις, κατά 
παράδοσιν καί έ'ξιν, έτέλουν τά θρησκευτικά των καθήκοντα. Έχομεν νά 
όμιλήσωμεν περί τριών τάξεων ναών, οίτινες έχρησιμοποιήθησαν ώς κοινοί 
υπό τής μεικτής εκείνης κοινωνίας α') πρώτοι ήσαν οί παλαιοί βυζαντιακοί 
ναοί, τούς οποίους εύρον καί έχρησιμοποίησαν καί οί πρώτοι ελθόντες 
Γενοάται από κοινού μετά τών Ελλήνων, β') οί όντως ως κοινοί ναοί χρησι- 

μεύσαντες πάμπολλοι ιδιωτικοί ή κτιτορικοί ναοί, άλλοι μεγάλοι καί αξιό¬ 
λογοι, άλλοι μικροί ή παρεκκλήσια, τών οποίων πολλοί διατηρούνται ακόμη 
μέ τό δίκλιτον σχήμά των, ώς έκτίσθησαν εξυπηρετικοί τών μελών ενός καί 
τού αυτού συνήθως γένους, έκ τών μελών τού όποιου άλλα ήκολούθουν τό ανα¬ 
τολικόν καί άλλα τό δυτικόν δόγμα άναλόγως τής καταγωγής των, έν αγαθή 
σύμπνοια. Τών τοιούτων ναών έχομεν ακόμη ικανούς, γ') δέ οί ναοί τών 

Περί μεικτών ναών ορθοδόξων καί καθολικών έν Χίω 

ορθοδόξων, οί όποιοι έχρησιμοποιούντο έλευθέρως καί άκωλύτως υπό τών 
δυτικών κυρίως διά γάμους, άλλα καί βαπτίσεις ού μόνον όπόταν ό γάμος 
ήτο μεικτός, αλλά καί όπόταν οί νυμφίοι ήσαν καθολικοί άμφότεροι. 
Εκφράζω δέ τήν γνώμην δτι εις τήν τάξιν ταύτην δύνανται νά ύπαχθώσιν 
όλοι σχεδόν οί ναοί τής πόλεως Χίου καί τών περί τήν πόλιν προαστίων. 

Ή πρώτη τάξις είναι ή τών καθαρώς βυζαντινών· παλαιών ναών έκ 
τών οποίων πλεΐστοι εύρίσκοντο εις νεαμονικά μετόχια, αφιερώματα ευλα¬ 

βών βυζαντινών οίκων, άλλοι περίλαμπροι έν τε τή τειχισμένη πόλει καί τή 
άτειχίστφ ένιοι τών οποίων άνηκον, ώς φαίνεται, εις όνομαστούς βυζαντι¬ 

νούς οίκους. Τής Νέας Μονής ήσαν ή όνομαστή εκκλησία "Αγιος Γεώργιος 
ό Συκούσης καί ικανοί τών έν αυτή τή πόλει λαμπρών ναών, σωζόμενοι 
μέχρι τού 1822 ή άλλοι καί μέχρι τού σεισμού τού 1881 ακόμη, δπως ό 
"Αγιος Ευστράτιος αφιέρωμα τών Χρυσολωράδων, ή Ελεούσα, ή "Αγία 
Μαρίνα τού Βεστάρχη καί έν τφ φρουρίφ τρεις έκκλησίαι,ών μία μετετράπη 
εις τζαμί τφ 1566, ώς λέγει καί ή επιγραφή της. 

Εις τον ναόν τού "Αγίου Νικολάου εντός τού κάστρου, οστις ήτο βυζαν- 

τινός, εύρον εις τον ληξιαρχικόν είρημένον κώδικα τών καθολικών βάπτισιν 
τελεσθεισαν τφ 1605. Ούτος άναφέρεται εν τφ Χρυσοβούλλφ τφ Μιχ. 

Παλαιολόγφ ώς νεαμονικός τότε. 
Δέν δύναμαι νά γνωρίζω εάν ή Κρήνα ή άλλος τις τών σφζομένων 

βυζαντινών ναών άνήκον εις τήν Νέαν Μονήν, διότι ούτε τούτης μνημονεύει 
τό Χρυσόβουλλον τού Παλαιολόγου υπέρ τής Μονής ούτε τού τής Παναγίας 
Σικελίας καί πιστεύω δτι αύταί αί εκκλησίαι ήσαν ίδιωτικαί ή μέν τού 
Ζυβού, ώς εΐδομεν, ή δέ άγνωστον τίνος μεγάλου μεσακονικού οίκου, 

περιήλθεν εις τον οικον τών Ρεκανέλλη Ίουστινιάνη. Πάντως εις όλους 
τούς ναούς αυτούς τής Νέας Μονής έν τε τή πόλει καί τή ύπαίθρφ, έτε- 
λούντο ΐεροπραξίαι καί ορθοδόξων καί λατίνων άκωλύτως καί έλευθέρως, 
ώς μαρτυρεί ό ληξιαρχικός λατινικός κώδιξ. Τφ 1636, φερ5 εΐπεΐν, άναφέ- 
ρεται γάμος τελεσθείς εις τον ναόν τής Κρήνας τού Δομίνικου Σοφφιέτι καί 
τής Πλουμής, κόρης τού Αντωνίου Ίουστινιάνι Ρεκανέλλη, άμφοτέρων 
δυτικών. Προσθέτω δ3 ενταύθα δτι άπαντες ανεξαιρέτως οι αξιόλογοι βυζαν¬ 

τινοί ναοί, είτε μεγάλοι είτε μέτριοι, άποκαλούνται έν τφ λατινικφ κώδικι 
Ιοπαρία ή εκκλησίαι (οοοίοδίεε), έξ ού εννοεί τις εικότως δτι πρόκειται περί 
τών βυζαντινών ναών τών έν χρήσει καί τότε. Τδνομα τούτο δίδεται εις τούς 
εξής ναούς τής πόλεως Χίου: εις τον Ταξιάρχην τών Καμπάνα, εις τον 
"Αγιον Ευστράτιον τών Χρυσολωράδων, εις τον "Αγιον Βασίλειον Πετρο- 
κοκκίνων, εις τον Σωτήρα Χριστόν τής Παροικίας δπως καί εις τον τού 
Παλιοκάστρου, εις τον "Αγιον Νικόλαον Βασιλικάρην, "Αγίους Αποστό¬ 
λους, "Αγίους "Αναργύρους, ώς καί τινας ιδιωτικούς. Πρέπει νά άναφέρωμεν 
δτι καί πλεϊστοι τών ίδιοπών διετήρουν ακόμη τούς παλαιούς ναούς τοον, 
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αλλά δεν-γνωρίζω εάν ούτοι όντως ειχον δυο κλιτή όπως εΐχον άλλοι ναοί, 
δεν πιστεύω δμως νά έγινε τούτο διά τούς παλαιούς ναούς, άλλα μόνον 
εις τούς εϊδικώς ως κοινούς οΐκοδομηθέντας, οι όποιοι ανήκουν εις την 
β' τάξιν των μεικτών ναών, εις ήν ερχόμεθα. 

Κοινοί ναοί ύπήρχον επίτηδες κτισμένοι καί εντός τής πόλεως, άλλ3 ιδίως 
εις τά άλλοτε ωραιότατα κτήματα των Γενεατοχίων. Ούτοι είναι δίκλινοι 
μέ τό δεξιόν κλιτός πάντοτε άνήκον εις τούς ανατολικούς καί τό αριστερόν 
άλλοτε εις τούς δυτικούς. Αί έκκλησίαι αύταί φκοδομούντο ακριβώς διά 
να έξυπηρετησωσιν ου μονον τους ιδιοκτητας, ών άλλοι ήσαν τοΰ ενός 
καί άλλοι τού άλλου δόγματος, αλλά καί τούς περίοικους άγρότας και 
ύπηρέτας τής οικογένειας, διότι καί εκ τών αγροτών καί υπηρετών ήσαν 
κατά τούς τελευταίους αιώνας πολλοί κυκλαδΐται καθολικοί Τήνιοι, Συρια¬ 

νοί, Νάξιοι, δπως σαφώς φαίνεται από τά επώνυμά των έν το; ρηθέντι 
ληξιαρχικφ κώδικι, ένθα αναγράφεται καί ό τόπος καταγωγής των. Δεν άνή¬ 

κον δέ εΐς μίαν μόνην ή δύο αλλά καί εις περισσοτέρας συνήθως συγγενικός 
οικογένειας, αΐτινες μετειχον ως αδελφοί καί μέτοχοι τού ναού κατ3 έθος 
πολύ παλαιόν και σήμερον ετι ον εν ισχυι ενίοτε. Την μορφήν ταύτην έχου* 

σιν οι πλείστοι τών σωζομενων ακόμη, άλλ3 ούχί πλέον κοινών ναών, άπό 
τής καταστροφής τού 1822 καί εντεύθεν, διότι ήδη, μετά τά βενετικά, την 
έπ3 ολίγους μήνας δηλαδή κατάληψιν τής πόλεως τής νήσου υπό τών Βενε- 

τών, ενεκα τής πράγματι ματαιόδοξου προς τούς εντοπίους συμπεριφοράς 
των, προεκληθη έκδηλος χωρισμός τών δύο στοιχείων, ό όποιος χωρισμός 
ένετάθη καταφώρως κατά τάς μαύρας ημέρας τού 1822, καθ3 άς δεν συμπε- 

ριεφέρθησαν καλώς οί καθολικοί προς τούς ατυχείς "Ελληνας, πλήν τών 
Καπουκίνων, Γάλλων δντων, καί τού ηρωικού προξένου τής Γαλλίας Καρό¬ 

λου Ντιζόν, οί όποιοι έσωσαν πολύν κόσμον. 3Αλλά καί αμέσως μετά τά 
βενετικά γεγονότα τού 1695 άνταπέδοοκαν καί οί ίδικοί μας τά ίσα κατα- 

λαβόντες σχεδόν άπαντας τούς κοινούς ναούς. Εις τούς καθολικούς άπέ- 

μειναν πεντε εν ολφ, τους όποιους σουλτανικον φιρμάνιον έπέτρεψε νά έχωσι 
καί αυτούς έχουσιν ακόμη, δύο εντός τής πόλεως δύο εις τον Κάμπον, καί 
ενα εις τά Σκλαβια. Και πάλιν όμα>ς ήδύναντο νά κάμνωσι χρήσιν τών ήμε- 

τέρων ναών οί καθολικοί, διότι, δπως ειπον καί προηγουμένως, ήσαν συγγε¬ 

νείς συχνά προς τούς ίδικούς μας. Τόση καλή θέλησις καί κοινωνική άνωτε- 

ρότης έν τή ρηθείση μεικτή κοινωνίφ ίσως δεν είχε σημειωθή εις άλλην 
περιοχήν έν τή 3Ανατολή, εκτός, ίσως, έν τή Έπτανήσφ. Εΐςτινας όντως 
νήσους τών Κυκλάδων παρατηρείταί τι άνάλογον, όχι δμως τό ίδιον. "Οσοι 
έκ τών δικλίτων ναών σώζονται εν Χίφ, καί σώζονται ικανοί, άνήκουσιν εις 
αυτήν την μορφήν τών άλλοτε κοινών ναών. "Ο,τι δέ έγένοντο προς εξυπη- 

ρετησιν τών δύο στοιχείων φαίνεται σαφώς εΐς τά ήρειπωμένα κάστρα τού 
Αναβάτου καί τών Άρμολείων, ένθα, τά ερείπια τών εκεί ναών τά εύρισκό- 
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μένα επί τών παλαιών δεξαμενών, πού ειχον κτισθή συγχρόνως μέ τό 
Κάστρον άπό τούς Γενοάτας. Έν μάλιστα, τό τών Άρμολείων, φέρει καί τον 
θυρεόν καί επιγραφήν μνημονεύουσαν τού κτίστου καί τού έτους τής άνεγέρ- 

σεως. Καί εκεί οί ναοί, μεγάλοι καί ευρύχωροι, είναι δίκλιτοι μέ τό δεξιόν 

διπλάσιον σχεδόν τοΰ αριστερού. 

Καθ’ δσον γνωρίζω, εις την Νάξον υπήρχε μέχρι τού τέλους τού 17ου 
αίώνος μία κοινή έκκλησία εντός τού φρουρίου άνήκουσα εΐς Έλληνας, κτι- 

τορική, τήν οποίαν παρεχώρησεν ό ιδιοκτήτης εΐς τούς Καπουκίνους νά λει- 

τουργώσιν εΐς χωριστόν βωμόν. Εΐς τήν Άνδρον αναφερονται δυο τρεις 
έκκλησίαι παλαιαί μέ δύο κλίτη, ών ή μία εστεγαζε και τους Ιησουΐτας, η 
δέ άλλη τούς Καπουκίνους, άλλα ταύτα έληξαν μέ τήν άποχώρησιν τών Βενε- 

τών. Εκείνο δπερ είναι βέβαιον είναι ότι, οί Βενετοί άπ3 αρχής, ώς ήλθον 
εΐς τάς νήσους, ήξίωσαν νά ίδρύσωσι βωμόν ίδιον προς ιερουργίαν έν αύτφ 
τφ περικαλλεί καί παλαιοτάτφ ναφ τής Παναγίας τής Καταπολιανής, προσ- 

επάθησαν δε ολίγον κατ’ ολίγον καί νά λάβωσι συγκυριαρχίαν έν τφ ρηθέντι 
ναφ. Γεγονός είναι δτι κατά τό έτος 1783 ύψίστατο ακόμη, κατ’ άρχαιον καί 
πεπαλαιωμένον δικαίωμα, έν ιερόν βήμα έν τφ ρηθέντι ναφ εΐς δνομα τού 
Άγιου Αντωνίου τής Παδούης, ένθα άκωλύτως έτελούντο πάσαι αΐ ενορια- 

καί άκολουθίαι, άνευ εμποδίων άπό μέρους τών Ελλήνων. Όμοίως δέ καί 
έν Ναούση Πάρου, μή ύπάρχοντος ναού, έτέ?ωυν οί καθολικοί τήν ίεράν 

ακολουθίαν είτε εις ναούς ελληνικούς είτε καί έν ίδιωτικφ οίκφ. 

Παρ’ ήμίν τά κοινωνικά μας πράγματα έξέκλινάν πως τού κυκλαδικού 
κύκλου, ώς νομίζω, διά τρεις λόγους α') διά τήν διαφοράν τού γενοατικού 
συστήματος καί κοινωνικού βίου άπό τού τών βενετών, β') διά τήν σχετικήν 
άνεξιθρησκείαν τών κατοίκων τής Χίου καί γ') διά τήν γειτνιασιν τής εγγύ¬ 

τατα 3Ανατολής, ή όποια πάντοτε παρείχε πράγματα καί εις τούς κατοίκους 
καί εΐς τούς άρχοντας τής Χίου, οί οποίοι έφοόντιζον νά είναι διά τούτο εΐς 
καλάς σχέσεις. Ταύτα πάντα έλέχθησαν, ΐνα δώσωμεν εικόνα της μεικτής κοι¬ 

νωνικής ζωής καί επί τουρκοκρατίας, ή οποία τότε, δτ’ έμειωθη, ή καί 
βαθμηδόν έξέλιπεν, ή δύναμις τού ετέρου τών στοιχείων, πάλιν διετηρήθη, 

έξασθενήσασα ούσιωδώς συνεπεία τών πολεμικών γεγονότιον τφ 1695 καί 

1822. Έκτοτε δεν δύναται νά γίνη λόγος περί κοινών ναών. 

Έρχόμεθα τέλος εις τήν τρίτην τάξιν τών κοινών ναών, ή οποία είναι καί 
αυτή έκδηλος όχι μόνον μέχρι τού 1695, έτους τών Βενετικών γεγονότων, 

άλλα καί πέραν καί μιέχρι τοΰ 1730 ασφαλώς. Τήν τρίτην τάξιν τών ναών 
τούτων άποτε?^ούσιν ασφαλώς όλοι οί ναοί τών ορθοδόξων έν τε τή πόλει 
καί τή ύπαίθρφ, έν τοίς όποίοις, ώς έλέχθη, έτελούντο γάμοι καί βαπτίσεις 
καθολικών έλευθέρως, όχι μόνον έάν έπρόκειτο περί ορθοδόξου καί καθολι¬ 

κού νυμφίων αλλά καί έάν μόνον καί περί δύο καθολικών. Τούτο, ώς έγώ 
πιστεύω, ήτο συνέχεια παλαιάς συνήθειας, ήτις έκράτησε καί επί τουυκοκρα- 
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τίας κυρίως εις τάς συνοικίας, ένθα δεν υπήρχε ναός καθολικών. Είναι γνω¬ 

στόν ότι οί τούρκοι, μισοΰντες περισσότερον τους καθολικούς, ώς προστα- 

τευομενους υπό τής Δΰσεως, ήνώχλουν αυτούς, οσάκις ουτοι διήρχοντο εν 
πομπή τάς οδούς. Ο ληξιαρχικός των κώδιξ αναφέρει γόμους και βαπτίσεις 
γενομένας ε!ς όλους άνεξαιρέτιος τούς ήμετέρους ναούς τής πόλειος και διά 
τοϋτο κρίνω περιττόν νά αναφέρω όλους, διότι ήσαν πάρα πολλοί. 

Εις την πρώτην τάξιν των κοινών ναών, την οποίαν άπήρτιζον οί 
παλαιοί βυζαντιακοί, ούς εύρον οί γενοάται καταλαβόντες την Χίον καί ών 
εποιήσαντο καί αυτοί χρήσιν κατά καί μετά την γενοατοκρατίαν, αναφέρω 
ότι ασφαλώς θ’ άνηκον απαντες εκείνοι οί ναοί ώς καί οί ναοί τών μετο- 

χίων, οι του Δαφνώνος άλλοτε, καί τών Καμποχωρίων. Έκ τών κοινών 
ναών τών οικογενειακών η κτιτορικών, οίτινες ανήκουν εις την β' τάξιν 
σφξονται σιίμεοον δίπατοι, μέ μικοόιερον πάντοτε το άρισιερόν κλιτός. 'κάς 
τών ναών τούτων βλέπει, τις την εικόνα, αύτόν δέ τόν τύπον εχοναί δλοι οί 
δίκλινοι ναοί τών γενεατοχίων κατά συνήθειαν πολύ παλαιάν συνεχισθεΐσαν 
καί επί τουρκοκρατίας. 

Έξ αύτών^ τών.ναών αναφέρω τον "Αγιον Γεώργιον τών Κορέσηδων 
Σταφυλάδων, άφ ών καί ό ναός 'Αγ. Γ. Σταφυλάς λέγεται, τον "Αγιον 
Κωνταντίνοΐ' τού Χατζή Λουκά Σγουτα, τόν Ταξιάρχην τών Σκαναβήδων, 

τόν "Αγιον Θεοδόσιον εις Σπηλάδια, τών Σκυλίτσηδων, τόν "Αγ. Γεώρ¬ 

γιον τόν Κητοκτόνον τών Ίουστιτιάνη, την Γλυκειάν Παναγιάν, ήτις φέρει 

τ°ν θυ^ό/ν τΓύν ’ίουστινιάνη επί τής θόρας τού αριστερού κλίτους, ής 
εικόνα παραθέτομεν, την 'Αγίαν Αικατερίνην εις τούς Νερόμυλους, την 
Παναγίαν τήν Κανδηλουσαιναν, την Εύρετήν σήμερον λεγομένην καί πάλαι 
τών Μανσόνηκαί πλείστας άλλας. Δέον νά προσθέσω ότι καί πάμπλειστοι 
μονόκλιτοι ναοί εχρησίμευον ως κοινοί, άλλ’ αυτοί έλειτουργούντο χωριστά 
κατά Σάββατον υπό τών Λατίνων καί κατά Κυριακήν υπό τών ΌρΟοδόξων, 

όπως αναφέρει καί ο έρευνήσας τά τών καθολικών ναών τής 3Ανατολής 
σεβ. Χόφμαν εις τό περί Χίου τμήμα τού έργου του περί «τών Καθολικών 
εκκλησιών τής Ελλάδος», όπου λέγεται, ότι κατά τήν μεταβενετικήν περίο¬ 

δον, εϊχον μεγάλην ένδειαν ναών οί καθολικοί. 

Μονοκλίτους κοινούς ναούς αναφέρω τόν "Αγιον Κωνστ. τού Χατζή 
Λουκά Σγουτα, τήν Παναγίαν Τρουλλωτήν παλαιοτάτην βυζαντινήν εκκλη¬ 

σίαν μνημονευομένην διά τήν καταστροφήν τού θόλου της έκ σεισμού τω 
1388, ήτις ήτο σχήματος σταυρού καί έλειτουργεΐτο εναλλάξ, τήν Καινούρ- 

γιαν Παναγιάν περιελθοΰσαν εις τούς ήμετέρους μετά τά βενετικά, ή οποία 
νομίζω ότι ήτο ή δαηία Μπηα Ναονο, όπως λέγεται εις τόν λατινικόν 
κώδικα, ή Παναγία τού Κάμπου πολύ παλαιά άλλοτε εκκλησία μέ τοίχους 
παχεις καί τόξα, η σήμερον καλούμενη ελληνιστί Παναγία ή Σοριώτισσα, ή 
'Αγία Έπακοή παλαιοτάτη εκκλησία βυζαντινή, μεγάλη, μέ παλαιάς τοιχο- 
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γραφίας εις τό Λεπροκομεΐον, καταστραφεΐσα υπό πυρκαϊάς τό 1822 καί ύπο 
τού σεισμού τφ 1881 εις ήν ύπήρχον εκ παλαιού δυο βωμοί, ή Παναγία 
ή Γλυκεία από τών κτιτόρων της Γλυκών ή ΌοΙοί όπως έλέγετο είς κλάδος 
τών Γενοατών ΚοραΙΙο, ό "Αγιος Γεώργιος ό Πεζόστρατος εις τό Βαρβάσι 
καί δ Καταδότης είς τήν Λίμνην, μονόκλιτοι τοξωτοί καί οί δυο. Όμοίως δέ 
δ περίφημος διά τόν πλούτον του ναός τού αγίου Αντωνίου τών Ιησουι¬ 

τών είχε καί αυτός δυο κλίτη, δ τού Αγίου Ιωάννου τού Καπνοφουμη, ο 
"Αγιος Άνδρέας εις τόν Άπατσιανόν, δ Σωτήρ τών Λιβαδιών, ή Παναγία 
ή Εύρετή, ή 'Αγία "Αννα τών Καρυών, εις κτήμα τών Πατέριων ή Κορο- 

Ο δίκλιτος ναός Παναγίας τής Γλυκείας ευρισκόμενος εντός κτήματος 
είς Τάλλαρος, εγγύς τής πόλεως Χίου. 
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της 'Αγίας Ευφημίας, των Αγίων Αποστόλων, του “Αγίου Κωνσταντίνου, 
των “Αγίων Θεοδώρων. Οί ναοί ούτοι ονομάζονται υπό των καθολικών 
εοοίβδίεε Οτβεοοπιΐη, ενώ οΐ ίδικαί των καλούνται οίποεο. Εις δ'λους ανεξαι¬ 

ρέτως έτελοΰντο μυστήρια των δυτικών, άλλα δεν είναι εΰκολον οΰτε χρήσι¬ 

μον να μνημονεύσω οΰτών. Ό καλός >*ος καί εύγενής Ίουστινιάνης Άββάς 
Μιχαήλ, εξόριστος πλέον εις την Ιταλίαν, γράφει κατά τό 1.850 εις σελ. 158 

τοΰ έργου του δοίο 3αη& : «Χωρίς άντίρρησιν, λέγει έτελοΰντο ίεροτελεστίαι, 
καί αϊ έπισκοπικαί ακόμα τοΰ δυτικοΰ δόγματος εΐς τάς έλληνικάς εκκλη¬ 

σίας, διά τό όποιον αυτό ιδιαίτερον στοιχεϊον έχομεν καί την ώραίαν περι¬ 

γραφήν τοΰ Λέοντος Άλλατίου καθ’ ήν ό ίδιος παρέστη εις λειτουργίαν τελε- 

σθεισαν υπό τοΰ τότε καθολικού επισκόπου εντός τοΰ καθολικού τής Νέας 
Μονής». 

Οΰτω, συνεχίζονται εν τφ χώδιχι γα'μοι, μικτοί η μόνον Λατίνων εις την 
Παναγίαν Τουρλωτήν π.χ. τής Οατεηζϊ& εκ τοΰ μεγάλου γένους τών ΡιιΙεπο 
μετά τοΰ βεβαίως Έλληνος καί ορθόδοξου Χςυσολωςα, εις τον "Αγιον Βασί¬ 

λειον τοΰ Δούχα Πετροκοκκίνου δυο καθολικών τοϋ ΡατΜε Οίυείίηίαηί 
υίοϋ Νικ. υίοϋ Ίωάννου καί τής "Αγγέλας Ποτί,-ι Μηππϊ. Εις τον "Αγιον 
Γεώργιον Καταδότην τοϋ Ισπανού Οαεροτ Τοττε καί τής Πολυξένης κόρης 

Στρατή Ψιακή ορθοδόξου. Εϊς τό ίεηιρίμπι τής Παναγίας Χρυσοχεριδς, 

λαμπρού παλαιού ναού, γάμος τοΰ Βεηεό ϋοηάοίο καί τής Αι^επΙίπα 

ΟϊιιεΙίιιϊίΐπί τοΰ ποτέ Μάρκου. Εις τον ναόν τοϋ 'Αγίου Ευστρατίου πα¬ 

λαιοί τής Βλατταριάς, γάμος τοϋ Αντωνίου Κεεο. ΟίμεΙίηίαπϊ καί τής 
Αγγέλας Λαμπίνου. Εις Χριστόν Ζωοδότην Παλαιοκάστρου γάμος τοΰ 
Μίεΐιείε Μίδππ καί Μαρίας Παντ. Οοπρί ΟϊμεΙίπΐμηΐ 

Εξ όλης αυτής της έξετάσεως τόσον σοβαρού θέματος, εκείνο οπερ 
σαφώς φαίνεται, είναι, οτι εϊς τήν Χίον ήρχισεν από τοΰ τέλους τοϋ ιγ' 
αϊώνος, συνεχισθεΐσα μέχρι τοϋ ιη', μορφή κοινωνίας γενοατοχιακής ή γενοα- 

τοβυζαντιακής, εκ τών άξιολογωτέρων ας έχομεν νά επιδείξωμεν, ήτις έπέ- 

δρασεν σπουδαίως επί τής κοινωνικής. Ιξελίξεως τοϋ τόπου, τήν όποιαν ο! 

κατόπιν καταλαβόντες την Χίον Γανοδται ΰπεχρεώθησαν εκ τών πραγμάτων 
καί του καλώς εννοούμενου συμφέροντος αυτών τών Ιδίων, νά σεβασθώσι 
καί νά προσεγγίσωσι. Φαίνεται, καί από τήν μεγάλην κοινωνικήν άπ’ άρχής 
ενωσιν τών δυο στοιχείων καί από τήν δογματικήν ελευθερίαν ή αμοιβαίων 
ανοχήν, καί από δλον τό κοινωνικόν χρώμα τό όποιον έδόθη κυρίως άπό 
τούς Βυζαντινούς εί.γενεΐς της νήσου, άπό τήν γλώσσαν, ήτις επεβλήθη καί 
εις τούς ξένους, εις τόν καθημερινόν βίον τών γενοατών, άπό τά ελληνικά καί 
ουχί ιταλικά παρωνύμια δ έφερον οί οίκοί των καί μέ τά όποια γράφονται 
συνεχώς εις τόν κώδικα καί άπό τήν πληθώραν τών βαπτιστικών γνησίως 
βυζαντινών ονομάτων, άτινα ού μόνον αί γυναίκες τών Ίουστινιανών έφερον 
(Δούκαινα Κομνηνή, Άσάνα, Κουζηνή Παλογοϋ κλπ.), συχνά αλλά καί άπό 
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πολλά άνδρών ονόματα καί επί πάσιν άπό τήν κοινότητα τήν τόσον γνησίως 
χριστιανικήν τών ναών, δτι έγινεν ή προσέγγισις αΰτη ή αγαστή, τήν οποίαν 
έστερέωσεν άπό τοΰ ις-' αιώνος και εντεύθεν ή κλασσική μόρφωσις, τήν 
οποίαν εζήτησαν καί εΰρον οί "Ελληνες τής Χίου εις τά ιταλικά πανεπιστή¬ 

μια. Άλλα πολύ πριν άπ5 αυτό ό Ίοοάννης Λόγγος Τουστινιάνης ό ηρωικός 
κοντοπέρος τόσων άγώνων έν "Ιταλία, δ'στις μετέφρασε δοκίμως εις τήν λατι- 

νικήν τό στρατηγικόν τοΰ Πολυαίνου, ό μ ίλών προ τής έκκινήσεως τοΰ μικτού 
σώματος, τό όποιον ήτοίμασε καί έγύμνασεν έν Χίφ κατά τόν χειμώνα τοϋ 
1452 -1453 τοΰ προορισμένου διά τήν άμυναν τής Πόλεοος άποτεινόμενος 
προς τούς άνδρας αύτοΰ, τούς ώνόμασε γενεατοχίους στρατιώτας (ΐαηΐο 
001103.1:1 ο1ΐ6 δοίοΐί), υπομιμνήσκουν εις αυτούς τήν δόξαν τής Παλαιάς 
Ελλάδος, «ήν ούδείς ύπερέβαλεν έν τώ κόσμω». Ό Άνδρεόλος Τουστινιάνης 
ωκοδόμησεν εις τούς πρόποδας τοΰ Α’ίπους καί παρά τήν Δασκαλόπετραν 
«Σχολήν Όμηρου», ένθα έδιδάσκοντο τά Όμηρικά Έπη. Μεγαλοπρεπές βλά¬ 

στημα τής μεικτής αυτής κοινουνίας ό Λέων Άλλάτιος, δ'στις ήτο έκ μητρός 
καθολικής καί πατρός Βυζαντινού, άφήκε κληροδότημα διά τήν μόρφωσιν 
τών νέων Χίων, άνεξαρτήτως δόγματος, έν Ρώμη, τήν δέ βιβλιοθήκην του 
όλην κατέλιπεν εις τήν ορθόδοξον έκκλησίαν τών Άγίιον Αναργύρων τής 
Συνοικίας Έγκρεμοϋ, πλησίον τής οποίας ήτο ή οικία του. 

Ούτως οΐ έμποροι καί έφοπλισταί κατακτηται οΐτινες ήλθον εις τήν 
Χίον μέ τόν Σίμοονα Βινιόζον τφ 1346 άπέβαλον κατά μέγα μέρος τόν 
οΐκεΐον πολιτισμόν καί τάς έξεις, ταυτίσαντες τόν έν τή νήσφ ταύτη βίον 
αυτών προς τόν πολιτισμόν καί τάς έξεις ιών άπογόνων τών μεγιστάνεον 
έκείνων, οΐτινες ειχον συγκεντριοθή περί τήν αυλήν τής Νίκαιας. Έτι δέ μάλ¬ 

λον εις τήν αρμονίαν ταΰτην συνετέλεσεν ή ισχυρά άριθμητικώς καί κοινωνι- 
κώς υπεροχή τών Βυζαντινών καί τά πολλά κτήματα, άτινα ειχον ούτοι καί 
οι πύργοι των καί τά κτιτορικά μονΰδριά των καί αΐ προνομίαι, άς έφ=όσον 
ύπήρχεν ή ήμετέρα βασιλεία έν Κωνσταντινουπόλει έσέβοντο καί έτίμων οΐ 
Γενοάται. Ότε δέ κατέρρευσεν ή δύναμις εκείνη, ειχον ήδη δημιουργηθή αΐ 
προϋποθέσεις τού στενού δεσμού τών "Ιουστινιανών και τών Γατε?ωύζο;>ν 
προς τούς Παλαιολόγους καί προσωπικώς προς τόν τελευταίον Κωνσταντίνον, 

χάριν τής φιλίας τοΰ οποίου καί έπολέμησαν εκ τοϋ εμφανούς κατά τών 
Τούρκων. 

"Οταν ή πτώσις τής Πόλεως προεκάλεσε τήν άθρόαν φυγήν τών Χρι¬ 

στιανών έκεΐθεν, δλοι έφέροντο ώς διά μαγνήτου προς τής Χίου τήν φίλην 
γήν, ένθα κατέφυγον χιλιάδες προσφύγων, κυρίως δέ οΐ εύγενεις, έκεΐθεν δια- 

σοοθέντες εις "Ιταλίαν καί εις άλλα μέρη. Τήν συμπεριφοράν τόυν Τουστινια- 

νών κατά τάς ημέρας έκείνας προς τούς Βυζαντινούς φυγάδας, ειδον διά 
μακρών έκτιθεμένην εις τήν έπίσημον άλ?νηλογραφίαν Γενούης καί Χίου εις 
τό Γενοατικόν Άρχείον- 5Ητο δέ τόση ή σύμπνοια μεταξύ τών δύο στοι- 



203 Α. Κ. Σάρου 

χείων εν τη νήσφ, ώστε διετηρήθη καί κατά την Τουρκοκρατίαν και μέχρι 
των αρχών του ιη' αΐώνος. ΤΙ άνεξιθρησκεία, οί κοινοί ναοί, ή ελλει- 

•ψις φανατισμού, όφειλόμενα ασφαλώς εις πραγματικήν και παλαιόν κοινω¬ 

νικήν συμβίωσιν και άνωτέραν μόρφωσιν, είχον την ρίζαν των εις τούς 
φωτισμένους εκείνους ανθρώπους, ούς διέπλασεν άλλοτε τό Βυζάντιον καί 
οϊτινες έπανήνθισαν και έκαρποφόρησαν βραδΰτερον εις την Χίον καί μέχρι 

τής τουρκοκρατίας. 
ΑΙΜ. Κ. ΣΑΡΟΥ 

: ί 

0 

ό 

Ο «ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 
ΔΕΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» 

ΕΙΣ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ ΧΡΟΝΩΝ * 

Εις Νομοκάνονας των μετά την "Αλωσιν χρόνων άπαντώμεν συχνά, 

μεταξύ των πηγών των: «βασιλικόν νόμον λέοντος και κωνσταντίνου» 1, ή 
απλώς: «βασιλικόν νόμον»2, ή, συνηθέστερον : «λέοντος καί κωνσταντίνου 
βασιλέων». Πρώτος ό Ζαοΐιαπεε νοιι Είπ^οπίΐιαΐ διεπίστωσε τούτο εις 
χειρόγραφα τού «εις κοινήν φράσιν» νομοκάνονος τού Μαλαξού3, υπέθεσε 
δε δτι έπρόκειτο περί τής Εκλογής τών Τσαΰρων *. Την γνώμην ταύτην ήκο- 

λοΰθησαν ό ΜοΓίτειιίΙ5, ό πρεσβΰτερος Ηοίηιθ^οΐιβ, ό Λ. Σγοΰτας7, καί 
__ Ρ 

* Άνεκοινώθη εν τη Ακαδημία * Αθηνών την 24/2/1949 δια. τοϋ Ακαδημαϊκού 

κ. Κιονστ. Τριανταφυλλοπούλου. 

1 Ούτως εις τον υπότιτλον τοϋ ΤΝ' κεφαλαίου τής αρχικής μορφής τοΰ Νομοκά¬ 

νονος τοϋ Μαλαξού φέρεται: «έτερα περί λνσεως γάμον διάφορα, άτι να άηοψήνει ό 

βασιλικός νόμος τοϋ λέοντος καί τον κωνσταντίναν,Επίσης έν κεφ. ΚΛ' 1 παραλλαγής 

τοΰ ίδιου Νομοκάνονος : «ορίζει ό βασιλικός νόμος λέοντος καί κωνσταντίνου».—"Ασχετος 

προς το θέμα τής παρούσης μελέτης είναι ή έν τή Εο1ο§;α πά ΡγοοΙχϊγοιι ιηιιίαία 

έν τω μετά το προοίμιον Πίνακι, μνεία, μεταξύ τών πηγών : «Νόμον λέοντος και κων¬ 

σταντίνου τών πιστών βασιλέων». Έξέφρασα άλλοτε την γνώμην (έν Έπετ. Έτ. Βυζ. 

Σπουδ. 10 (1933), σ. 47) δτι υπονοείται διά τής φράσεως ταύτης πιθανώτατα ό Πρόχει¬ 

ρος Νόμος, πάντως δέ ούχί ή Εκλογή τών Ίσαύρων. Σήμερον δέν είμαι πλέον τόσον 

βέβαιος, δτι δέν υπονοείται ή Εκλογή, άποτελ,οΰσα καί την βάσιν τοΰ εγχειριδίου 

τούτου. Το δτι οί Είκονομάχοι άποκαλοΰνται πιστοί βασιλείς, δέν πρέπει να. μάς 

ξενίση, διότι, ασφαλώς, κατά τον ιβ' αιώνα ούδεμία άνάμνησις θά ύφίστατο περί 

τής ταυτότητος τών συντακτών τής Εκλογής προς τούς είκονομάχους. 

2 Ούτως έν τφ κείμενη» παραφράσεως, τοΰ ίδίου Νομοκάνονος, τοΰ 1597 (βλ. 

Παράρτημα έν τελεί) κεφ. ΚΔ' 1, ΡΟΙΤ 3, ΡίΙΑ' 1, ΣΙΓ' 2 καί ΣΙΕ' 1. 

3 Περί τών δύο μορφών τοϋ Νομοκάνονος τούτου, βλ. κυρίως Κ. Δ υ ο β ο υ- 

νιώτου, £0 Νομοκσ.νων τοΰ Μανουήλ Μαλαξοΰ (Άθήναι 1916), Δ η μ. Γκίνη, 

Έπί τοΰ Νομοκάνονος τοΰ Μαλαξοΰ, έν περ. Ελληνικά, 7 (1934), 99 - 103 καί τοΰ 

ίδίου, 'Η «εις κοινήν φράσιν» παράφρασις τοΰ Νομοκάνονος τοϋ Μαλαξοΰ, αυτόθι 

3 (1935), 29- 47. 

4 'Ο Πρόχειρος Νόμος 1837), σ. ΧΙ/ΥΠΙ, σημ. 123, Τοϋ 

ίδίου, Ώεΐίπβαΐίο (ΗοΐάοΙδεΓδ- 1839), 89. Τοΰ ίδίου, ΟοΠοοίίο ΙίβΓοπιιιι .10 Κ 

ϊπεάΐίοΓυηι (Εΐρεϊδθ 1852), σ. 4, σημ. 5. 

π ΗίδίοΪΓε άιι άΓοίί: δγζ&ηίίπ, I (Ραπε 1843), σ. 372, σημ. α, 

6 Έν ΕτεοΙι. - ΟπιδεΓ, Εη^ΐάοραάίσ, τ. 87, σ. 45 καί 52. 

1 Έν περ. Θέμις, 7 (1856), 165 σημ. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “Ετος ΙΟ' 14 
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τελευταίον ό 0. ΒριιΙϋοΓ’. Πολύ βραδύτερον, μόλις τό 1881, άνεγνώρισεν 
ό Ζαο1ΐ3.ΐ'Ϊ20 2 τό άβάσιμον της γνώμης του ταύτης, χωρίς όμως και να εύρη 
την πηγήν των διατάξεων τούτων. Προ ικανών ετών, εν σχετική μελέτη μου3, 

εξέψρασα την γνώμην, ότι αΐ έν τφ Νομοκάνονι τού Μαλαξοϋ διατάξεις αύται 
θά έχουν πηγήν άγνωστον I δ ι ω τ ι κ ό ν εγχειρίδιον. Ό ΒριτΙΒοτ 4, επα- 

νελθών επί τού ζητήματος, παρεδέχθη μέν, ότι αί διατάξεις αύται τού Μαλα- 

ξού αποκλείεται νά ελήφθησαν εκ τής Εκλογής των Ίσαύρων, δεν έδέχθη 
όμως την περί ιδιωτικού εγχειριδίου εικασίαν μου5, φρονών, ότι ή απαντώ- 

μένη που διατύπωσις: «ορίζει 6 βασιλικός νόμος λέοντος και κωνσταντίνον», 

προϋποθέτει την ύπαρξιν επισήμου νομοθεσίας· άντίρρησις αυτή καθ’ έαυτήν 
αστήρικτος, διότι, ως γνωστόν, κατά τούς χρόνους εκείνους, άλλα καί πολύ 
βραδύτερον, ακόμη μέχρι τής τετάρτης δεκαετηρίδος τού παρελθόντος αΐώνος, 

οί περί τό βυζ. δίκαιον ασχολούμενοι δεν ήσαν εις θέσιν νά διακρίνουν, 

ποια έκ των νομικών εγχειριδίων ήσαν επίσημα νομοθετήματα καί ποια 
ιδιωτικοί έπεξεργασίαι, δεδομένου ότι καί αί τελευταίοι είχον τάς επικεφα¬ 

λίδας καί τά προοίμια των επισήμων νομοθετημάτων, διότι ακριβώς τούτο 
επεδίωκον οί συντάκται των: νά θεωρηθούν τά συμπιλήματα των ώς επί¬ 

σημοι νομοθεσίαι. Έν πάση περιπτοΐσει, επιμένων επί τής αρχικής εικασίας 
μου, οτι πρόκειται περί ιδιωτικού εγχειριδίου, καί ερευνών προς τήν κατεύ- 

θυνσιν τούτην καί είδικώτερον προς τά εχοντα επικεφαλίδα φέρουσαν τά 
ονόματα των δύο τούτων αύτοκρατόρων εύρον τήν λύσιν τού—κατά τον 
δρμίΐοοτ—«προβλήματος»: πρόκειται περί τού ΙΊΥΞΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 

1 ΕΈοΙο^ιισ άεδ ΙδίΐΠΓίθΐΐδ (Οεπιηυί'/.ΐ 1929), 102 καί 332 έπ. Έκ των δυο 

πρό έμοϋ είδικώτερον άσχοληθέντων περί τον Νομοκάνονα τούτον, ό μέν Ξ. Σ ι ό ε- 

ρίδης, έν περ. του έν Κωνσταντινουπόλει Φιλολ. Συλλόγου, 30 (1903), 182- 205, 

ούδαμώς άσχολεϊται περί των πηγών, ύ δέ Κ. Δυο [3 ο » ν ι ώ της, Ένί) ’ άνωτ. 

58 έπ., ελάχιστα γράφει περί των πηγών, προλογίζουν ταϋτα διά της φράσεως : 

«περί τών πηγών... όέν είναι άιάγκη νά γίι η μάκρος λόγος» καί δέν άσχολεϊται είδικώς 

περί του ζητήματος. 

2 Όϊε ΙΙαπιΙύϋοΙιΟΓ ά. "οίείΐ. Ιλβοΐιΐδ (81. Ρείει-δίπιη* 1881), σ. 5. 

3 Ζητήματα τινά έκ τής Εκλογής των Ίσαυοων, έν Έπετ. Έτ. Βυζ, Σπουδ. 10 

(1933) 14 έπ. 

4 ΙικίΓβρί&Γθα. Εο&ώ, 1σ οοιίε ναΐαςμιε άε 1652, I (ΒυοιιτεδΙί 1938) σ. XXIX, 

σημ. 1. 

5 Κακώς άντελήφθη ό βρυΐϋετ, οτι έν τή ανωτέρω μελέτη μου (Ζητήματα 

τινά, 45) ίσχυρίσθην κατ’ άρχάς μέν, ότι ή άγνωστος πηγή του Μαλαξοϋ, είναι 

ιδιωτικόν τι εγχειρίδιον, κατόπιν δέ, ότι πηγή είναι νεαραί των αύτοκρατόρων, έν φ 

ίσχυρίσθην μόνον τό πρώτον. 

Β Τοιαϋτα είναι : α) ή Ηύξημένη Εκλογή, β) κώδικές τινες τής Κε1ο£3 &ά 

ΡΓΟεΙιΐΓοη ηΐΐΐΙαί3 καί γ) ό ΙΙύξημένος Πρόχειρος. 

Ό «Βασιλικός νόμος Λέοντος καί Κωνσταντίνου» 

(ΡγοοΙιϊγοιι μαοΐιιηι), ώς ά π εκ λήθη υπό τού Ζαοΐϊμπεε 1 ιδιωτικόν εγχειρί¬ 

διον τού τέλους τού ιγ' ή τών αρχών τού ιδ' αΐώνος, καταρπσθέν επί τή 
βάσει τού Προχείρου Νόμου, μετά προσθηκών εκ τής Εκλογής τών Ίσαύ- 

ρων, τής Επαναγωγής, τής Επιτομής τών Νόμων, τής Συνόψεως τών Βασι¬ 

λικών, τής Ερμηνείας τού Βαλσαμώνος, τού Νομοκάνονος τού Φωτίου, τού 
Πονήματος Μιχαήλ τού Άτταλειάτου καί αύτοκρατορικών Νεαρών. Ό 
Μαλαξός ασφαλώς ήπατήθη νομίζων ότι αντλεί έξ επισήμου νομοθεσίας 
«Λέοντος καί Κθ)νσταντίνου»2, τούς οποίους ακριβώς ή έπικεφαλίς τού 

Ηύξημένου Προχείρου αναφέρει ά>ς συντάκτας ίου. 

Σημειωτέον, ότι, προς διαπίστωσιν τών πηγών, εξ ών ήντλησεν ό Μαλα¬ 

ξός, δέν είναι ασφαλής ή προσφυγή ε’ις παραφράσεις τού Νομοκάνονος του, 
διότι ή εις τήν άπλουσιέραν γλώσσαν μετά πλατειασμών διατύπωσις καί αί 
συμπληρώσεις ή καί τροποποιήσεις3 τών παραφράσεων, δέν επιτρέπουν πάν¬ 

τοτε εύχερώς τήν άνίχνευσιν τών πηγών. Έκτος τούτου, αί παραφράσεις 
αύται, περιέχουσαι ολιγοότερα ή περισσότερα κεφάλαια τής αρχικής μορφής 
τού Νομοκάνονος *, δέν επιτρέπουν τήν ακριβή έκτίμησιν τής έκτάσεως τής 
χρησιμοποιήσεως τού Ηύξημένου Προχείρου, ώς πηγής ^τού Νομοκάνονος 
τούτου. Ούτως, έν ο) ό Ζ&οΗαπ&ε εμέτρησεν 26, ό δέ δραίθοτ 33 εδάφια6 

«λέοντος και κωνσταντίνου βασιλέων» εις τάς ύπ’ ό'ψιν των παραφράσεις 

τού Μαλαξοϋ, διεπίστωσα ότι ή αρχική μορφή τούτου (1561) δέν περιέχει 

1 Έκδοθέν ύπ’ αύτοΰ έν τόμω VI (1870) τοΰ άΟΚ., άναδημοσιευθέν δέ υπό *Ιω. 

καί Παν. Ζέπου έν τφ 7φ τόμω τοΰ 10Ρ αυτών (1931). Πρβλ. Ζίΐεΐιαπεε, Γ0 Πρό¬ 

χειρος Νόμος, σ. ΕΙΛ’ - ΟΕΧΧΧν, ίδιως σ. ΟΕΧΧΧΙΙ σημ. 89, όπου συμπεραίνει 

ούτος, ότι τοϋ Ηύξημένου Προχείρου έγίνετο χρήσις έν τη Εκκλησία. Εις τον 

Ζ&εΐιαπεθ ήσαν γνωστά 12 χειρόγραφα τοΰ Ηύξημένου Προχείρου, έκ Βιβλιοθηκών 

τής Δύσεως, αλλά προελεύσεως τής Βυζαντινής Ανατολής, γραφέντα από τοΰ 14ου 

μέχρι τοΰ 16ου αΐώνος. 

2 Έν κεφ. ΦΚΓ' τής αρχικής μορφής τοΰ Νομοκάνονος του, περί τών πηγών, 

έξ ών ήντλησεν, αναφέρει άορίστως : *...εΙ; τάς νεαράς τών βασιλέων εχομεν έκαστου τά 

όνομα τίνος εστί». 

3 Ώς απέδειξα έν τή μελέτη μου : ' Ο Νομοκάνων τοΰ Μαλαξοϋ ώς πηγή 

δικαίου τοΰ μετά τήν άλωσιν Ελληνισμού, έν ΙΙρακτικοΐς Ακαδημίας Αθηνών 13 

(1938) σ. 396 - 401, τινές τών παραλλαγών τούτων μετέβαλον τούς ορισμούς τής 

αρχικής μορφής τοΰ Νομοκάνονος, προσαρμόσασαι τάς διατάξεις προς τό εθιμικόν 

δίκαιον. 

* Ταϋτα ποικίλλουν από 90 μέχρι 993. Πρβλ. Δ. Γκίνη, έν π. Ελληνικά, 8 

(1935) 29 έπ., ιδίως 44- έπ. .. 

5 Όίθ ΗαιιάϋϋεϋεΓ <3. £είδ11. ΚεεΜδ, σ. 5. . 

6 Φαίνεται ότι τό α' μέρος τής ΙπάΓερί&ΓεΣΐ Ε6£εί δέν περιέχει ολόκληρον τον 

Νομοκάνονα τοΰ Μαλαξοϋ τοΰ ύπ’ άριθ. 1400 κωδικός, ώς βέβαιοί ό δραΙΙίβΓ 

(ένΟ'’ άνωτ. σ. XXI), διότι, έν φ ουτος ευρίσκει έν τή ΙπάΓορΙατσΕ Εε&σί 33 εδάφια 

«Λέοντος κλπ.* έν τώ ύπ3 άριθ. 1400 κώδικι εγώ άνεϋρον 73 τοιαΰτα εδάφια. 
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ολιγώτερα ιών 357 εδαφίων *. Η αντιγραφή τοΰ κειμένου των εδαφίων του- 

των έκ τοΰ Ηΰξημενου Προχείρου είναι συνήθως κατά λέξιν πιστή' ενίοτε 
υπάρχουν ελάχιστοι λεκτικά! διάφοροί, πάντως οΰχι περισσότεροι των ύπαρ- 

χουσών εις το διάφορα χειρόγραφα τοΰ Ηΰξημενου Προχείρου μεταξύ των, 

ελάχιστα δέ των Ιδαφίων τούτων παρουσιάζουν μεγαλύτερος διαφοράς. Έκ 
των 357 εδαφίων τούτων, δεν κατώρΟωσα νά εΰρω εις τον Ηΰξημένον Πρό¬ 

χειρον τά αντίστοιχα 8 μόνον εδαφίων. Τινά έκ τούτων πιθανόν νά διέφυγον 
τήν ερευνάν μου, άλλων, ιδίως όταν πρόκειται περί κατά σειράν εδαφίων2, 

ή μή άνεύρεσις ίσως οφείλεται εις παράλειψιν τοΰ Μαλαξοΰ, ή των άντιγρα- 

φέων τοΰ Νομοκάνονός του :ί, νά σημειοόσουν, ότι τά εδάφια ταΰτα ελήφθη- 

σαν έξ άλλης πηγής, λάθος εΰκολον νά συμβή, διότι εν τφ Νομοκάνονι δεν 
επαναλαμβάνεται έν τή ώφ δι5 έρυθροΰ χρίσματος εις έκαστον έδάφιον ή 
πηγή, αλλά μόνον οσάκις μεταβάλλεται αΰτη. 

Εις τον κατωτέρω πίνακα παραθέτω τά παράλληλα εδάφια μεταξύ 
Νομοκάνονος Μαλαξοΰ (αρχικής μορφής) και Ηΰξημενου Προχείρου. Σημειω- 

τέον, ότι αι διατάξεις αΰται τοΰ Ηΰξημενου Προχείρου έχουν διαφόρους 
προελεύσεις, ώς δΰναται εΰχερώς νά διαπιστωθή' συνεπώς αποκλείεται ή 
υποψία, μήπως ό Μαλαξός έχρησιμοποίήσεν άλλην πηγήν, υποψία ή οποία 
θά ήτο βάσιμος, μόνον εάν συνέπιπτε νά έχουν πάντα τά εδάφια ταΰτα τοΰ 
Ηΰξημενου Προχείρου τήν ιδίαν πηγήν. Δεδομένου ότι 6 Νομοχάνων έχει 

ήριθμημένα μόνον τά κεφάλαια, οΰχι δέ και τά εδάφια, ή άρίθμησις 

τελευταίοσν εγένετο ΰπ’ έμοΰ, διά τήν ευκολίαν τών συσχετισμών. 

Μαλαξός Ηύξ. Πρόχ. Μαλαξός Ηνξ. Πρόχ. 

Ξ<Γ 1-6 21. 2-7 ! 21 41 

7 9 22- 23 49 - 50 

8 13 24 60 

9-10 15-16 25- 26 63-64 

11 203, 201 27 75 

12 22 28 78 

13 25 29- 30 79-80 

14-17 29 - 32 31 84 

18 — 20 37 - 39 32 95 

1 Έκ των τριών γνωστών χειρογράφων τής αρχικής μορφής τοΰ Νομοκάνονος, 

χρησιμοποιώ άντίγραφον τοΰ ύπ’ άριΌ'. 287 κωδικός τής Μονής Ίβηρων. 

^ Κεφ., ΤΞΒ’ 10 - 17, ΤΟ' 4 - 0, ΥΔ' 14 - 15. 

2 Εις τον κώδικα τής αρχικής μορφής τον άνήκοντα εις τόν κ. Π. ’Λγγελετό- 

πουλον, έν κεφ. ΤΟ' 0 αναγράφεται έν τή ώα ή πηγή : Δέοντος κλπ., ήτις Οά ήτο 

περιττή, άφοϋ ύπήρχεν ήδη έν ΤΟ' 1' τοΰτο σημαίνει ότι τινά τών εν τω μεταξύ εδα¬ 

φίων (2 - δ) δεν ήσαν Δέοντος κλπ., αλλά. παρελείφΟη ή μνεία τής άλλης πηγής. 

Μαλαξός Ηνξ. Πρόχ. | Μαλαξός Ηύξ. Πρόχ. 

33 97 ΤΙ<Γ' 7 7. 37 

34 99 8 36 

35-39 102 -106 9-12 39-42 

40 119 13 47 

41 122 14 54 

42 126 ΤΙΖ' 1-2 67 - 68 

43-44 131-132 ΤΙΗ' 1 36 

45 154 ΤΚ' 1-8 16-23 

46 153 ΤΚΒ' 3 7. 12 

47-49 155- 157 ΤΚΕ' 9 4. 58 

50-51 191-192 ΤΚ<Γ 1-2 56 - 57 

52 187 ΤΚΗ' Ο ο 9. 1 

53 204 ΤΛ' 5 10. 12 

54 56 ΤΛΑ' 1-2 11. 20-21 

ΡΞΖ' 1 12. 15 ΤΛΒ' 5-6 «9. 6-7 

ΣΒ' 1 28. 43 ΤΛΓ' 1-2 8. 131-132 

ΣΔ' 1-4 1.28-31 ΤΛ<Γ 1-7 10. 22-27 

ΣΠΑ' 2 34 ΤΛΗ' 1-2 19-20 

ΣΠΓ' 3-7 2. 7-9 ΤΑ Θ' 10 18 

ΣΠΕ' 4 3. 2 11 17 

ΣΠ<Γ 1-2 3-4 12-13 15-16 

3 13 ΤΜ' 1-13 31-43 

4 δ ΤΜΓ' 19 - 24 11. 14-19 

5 
ΓΤ 
1 25 13. 9 

6-7 12-13 26-28 13-15 

8-9 9-10 ΤΜΔ' 1-4 1-4 

ΤΘ' 3 4. 10 5 7 

4 9 6-11 16-21 

5-6 12-13 ΤΜΕ' 3 14. 1 

ΤΙ' 1 7. 60 ΤΜ<Γ 1 6. 8 

2 4. 4 2-4 5-7 

3-4 25-26 ΤΜΘ' 3 7. 27 

5-6 40-41 4 28 

ΊΊΑ' 1 37 5 27 

2 45 ΤΝ' 13 12. 10 

ΤΙΒ' 1 7. 25 15 24 

2-4 31-3 18 31 

ΤΙΕ' 1-2 5. 1-2 21 52 

3 5 ΤΝ<Γ 9 39. 119 
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ΛΓαλα£ό<; Ηύξ. Πρόχ. Μαλαξός Ηύξ. Πρόχ. 

10 124 8 9 

11 142 9-10 10-11 

15 12. 34 11-13 13-15 

ΤΞΒ' 1 27. 252 ΤΟΥ' 1 27. 284 

2-3 254-255 ΤΟΘ' 3-5 30. 1-3 

4 266 6-7 5-6 

5 — 6 279-280 8-9 16-17 

7 253 10 20 

8 256 11-14 28-31 

9-14 264-269 15-17 34-36 

15 285 18 39 

16-17 ; 19 51 

18 17. 9 20 56 

23 27. 289 21 62 

ΤΞΓ 1 282 22 67 

ΤΞΔ' 13-14 22. 19-20 23 75 

15-16 22-23 24 80 

17 27 25-26 92-93 

18 29 ΤΠΓ' 1-4 7. 61-64 

19 40 ΤΠΖ' 1 32. 1 

20 29 2-4 4-6 

21 35 5-7 14-16 

ΤΞΥ' 2 25 8 19 

ΤΞΖ' 1 -12 23. 1-12 9 ; 

ΤΞΗ' 1-6 25. 1-6 Ύ\Γ 1-2 33. 15-16 

7-12 35-40 ΤΗΔ' 1-8 17-24 

ΤΞΘ' 14-17 35. 9-12 9-18 26-35 

18 17 ΤΗΥ' 7-8 19. 9-10 

19 20 9 18 

20-23 26-29 10-11 21-22 

24-25 ’ 39 — 40 12 31 

26-27 42-43 ΥΑ' 13 17. 64 

ΤΟ' 1 36. 24 14 70 

2 ; 15 81 

3 36. 15 ΥΒ' 1 60 

4-5 > ΥΔ' 1-5. 15. 1-5 

6 παράτ. β' 2 6 παρ. κβ 5, καί 

ΤΟΕ' 5-6 29. 1-4 15. 6 

7 7 7 39. 94 

' «■?> 

4 

Μαλαξός Ηνξ. Πρόχ. ΛΓαλα£ό$ Ηνξ. Πρόχ 

8 15. 39 13 21. 22 

9 ; 14-15 ; 

10 31. 20 ΥΖ' 18 40. 101 

11 26, 42 ΥΚΖ' 1 18. 12 

12 15. 19 

Δεδομένου δτι ό Νομοκάγων τοΰ Μαλαξοΰ είναι εϊσέτι ανέκδοτος, κρίνω 
εύλογον νά παραθέσω ενταύθα το κείμενον των 8 εδαφίων, των οποίων δεν 
ήδυνήθην νά ευρώ τά παράλληλα έν τφ Ηΰξημένφ Πρόχειρη). Τά δυο έκ 
τούτων παραθέτω ολόκληρα1 των λοιπών 6, δεδομένου οτι ευρίσκονται παρ’ 

Άρμενοποΰλφ, χάριν συντομίας, παραπέμπω εις την Έξάβιβλον: 

1) ΤΞΒ' 16. °Ορκος ονκ έπιφέρεται... Άρμ. 1.7.12. 

2) ΤΞΒ' 17, ’Έτι και μή παρόντων... » 1.8.11. 

3) ΤΟ' 2. 'Ο έξ άναζητήσεως... » δ. 12.2. 

4) ΤΟ' 4. Και ζώντος τον άνδρός... ? » δ. 12.4. 

5) ΤΟ' 5. Κωφός και άλαλος... » 5.12.5. 

6) ΥΔ' 9. 3Εάν ό των δημοσίων απαιτητής κατά κέλενσιν τον άρχοντας 

πωλήοΥ} τον αγρόν τον άγνωμονονντος έν τοϊς δημοσίοις, ονκ 

άνατρέπεται ή πράοις' εάν δέ χ,ωρις κελενσεως τον άρχοντος 

γένηται ή κατά δόλον, η δίχα δικαίου τιμήματος, άνατρέπε- 

σϋαι. 

7) ΥΔ' 14. Τά χωρίς δόλον σύμφωνα και τοϊς νόμοις μή έναντιονμενα, 

ερρωται. (=Σύνο·ψις Βασιλικών. Σ. 8.7.) 

ίΔ ΥΛ' 15 'Ο άνοοασϋεις αίναάλωτος... Άομ. 1.18.37. 

Έφ’ δσον ό Μαλα'ξός έχρησιμοποίησε τον Ηΰξημένον Πρόχειρον κατά 
την σύνταξιν του Νομοκάνονός του, είναι φυσικόν εις τάς διάφορους παρα¬ 

φράσεις τούτου νά συμπεριελήφθησαν αϊ διατάξεις αΰται, η τινες έκ τούτων, 

έστω τροποποιημένοι’ βεβαίως δεν είναι δυνατόν νά παρακολουθησωμεν την 
τύχην των διατάξεων τούτων εις τάς διαφόρους παραλλαγάς τοΰ Νομοκάνο- 

νος* θά έκλέξωμεν έκ τούτων μίαν, την περιεχομένην εις τον ύπ’ άριθ. 1400 

κώδικα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, ήτις παραλλαγή, μάλιστα, 

ως άνεκάλυψεν ό Βραΐδοτ \ έλήφθη ώς βάσις κατά την σύνταξιν της βλά¬ 

χικης Ιιΐ(ΐΓ6ρ1&Γ63. τοΰ 1652. Έν αυτή ευρίσκονται 73 εδάφια 5 μέ 
την μνείαν: «λέοντος και κωνσταντίνον βασιλέων». Επειδή ή παράφρασις 

3 ΙηάΓθρίαΓθα σ. XXI. 
2 Πρβλ. ανωτέρω σ. 211, σημ. 6, 
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αυτή είναι ανέκδοτος1, παραθέτω εν Παραρτήματι το κείμενον των εδα¬ 

φίων τούτων, μετά παραπομπής εις τά αντίστοιχα εδάφια του Ηυξημένου 
Προχείρου. Έκ των 73 τούτων εδαφίων, μόνον των 7 δεν κατώρθωσα 
ν5 άνιχνεύσω τήν πηγήν εν τφ Ηύξημένφ Πρόχειρό). 

Δεδομένης τής σχέσεως μεταξύ αρχικής μορφής καί παραφράσεως του 
Νομοκάνονος, θ’ άνέμενέ τις δτι τά 73 ταΰτα εδάφια τής παραφράσεεος είναι 
άπαραιτήτως μεταξύ των 357 τοιούτων τής αρχικής μορφής· εν τοΰτοις 30 εκ 
των 73 τούτων2 περιέχονται μέν εις τήν κοινήν πηγήν: τον Ηύξημένον Πρό¬ 

χειρον, δεν υπάρχουν όμως εν τή αρχική μορφή τού Νομοκάνονος, εξ ού θά 
έπρεπε νά συμπεράνατμεν, ότι ό συντάκτης τής παραλλαγής ταΰτης προσέτρε- 

ξεν έκ νέου εις τον Ηύξημένον Πρόχειρον, ύπόθεσις ήκιστα πιθανή. 

Παρόμοιας φΰσεως απορίας γέννα ό παραλληλισμός μεταξύ τού Νομο- 

κάνονος τού Κώδι κος 1400 καί των υπό τού Λ. Σγούτα 8 δημοσιευθέντων 
μεγάλων αποσπασμάτων ετέρου νομοκάνονος τοΰ Μαλαξού, «εις κοινήν φρά- 

σι τ'» επίσης, δπου ύπάρχουν 31 εδάφιι 2 «Λέοντος και Κωνσταντίνον Βασι- 

λέων». Έκ τούτίον τά 24 υπάρχουν : 

1400, τά έξης: 

χαί εις τον Νομοκάνονα τού κώδικος 

Σγονζα κώδ. 1400 Σγονζα κώδ. 1400 

ΡΜΓ' 2 ΡΝΓ' 2 ΡΗΘ' 1 ΣΙΓ' 1 

ΡΞΛ' 1 ΡΟΔ' 1 ΣΑ' 1 ΣΙΕ' 1 

» 3 ΡΟΗ' 3 ΣΗ' 2 ΣΚΒ' 2 

ΡΞΘ' 1 ΡΠΓ' 1 ΣΘ' 1 ΣΚΓ' 1 

ΡΟ' 1-2 ΡΠΔ' 1 ΣΙΓ' 2 ΣΚΖ' 2 

ΡΟΔ' 1 ΡΠΗ' 1 ΣΙΖ' 7 ΣΛΒ' 6 

» 3 » 1 ΣΙΗ' 1 ΣΛΓ' 1 

ΡΠΕ' 4 ΡΧΘ' 4 » 4 » 4 

ΡΠΘ' 1 ΣΓ' 1 ΣΚΓ' 1 ΣΛΘ' 1 

ΡΗΔ' 1 ΣΗ' 1 » 6 » 6 

ΡΗΗ' 3 

» 6 

ΣΙΒ' 3 

» 6 

ΣΚΤ' 1 ΣΜΓ' 1 

Τά υπόλοιπα επτά δεν υπάρχουν εις τον κώδικα 1400’ τά εξής : ΡΜΒ' 

3, ΡΞΔ' 2, ΡΧΔ' 3, ΡΧΕ' 2, ΡΧΖ' 3, ΣΒ' 5 καί ΣΓΓ' 9. 

1 Δεν πιστεύω νά έπρόλαβεν 6 Βραίβει·, πρό τοϋ θανάτου του, νά πραγματο¬ 

ποίηση τήν έκδοσιν ταύτην, ήν εϊχεν ύποσχεθή πρό δεκαετίας. ΙΙρβλ. σ. 210, σημ. 4. 
2 5Ιδού ταΰτα : ΚΔ' 6 - 9, 12 - 19, ΛΕ' 6, ΟΖ' 6, ΡΙΔ' 2, 3, ΡΟΗ' 4 - 8, ΣΙΓ' 2, 

ΣΙ<Β'2, ΣΚΓ' I, ΣΚΖ' 2-7, ΣΚΗ' 2, ΣΛΑ' 10, ΣΑΕ' 8, 9, ΣΛΓ'4 καί ΣΛΘ' 6. 

5 Έν π. Θέμις 7 (1856) σ, 165 - 232. 
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Άντιθέτως υπάρχουν άλλα 11 εδάφια παρά Σγούτα, άνευ μνείας πηγής, 

ευρισκόμενα εις τον κώδικα 1400, ως Δέοντος κλπ., τα εξής : 

Σγ. ΡΞΔ’ 3 - 8—ΡΟΗ' 3-8, ΡΗΗ' 7=ΣΙΒ' 7, ΡΗΘ' 2-ΣΙΓ' 2, 

ΣΙΓ' 3=ΣΚΖ' 3, ΣΙ<Γ 10=ΣΛΑ' 10, ΣΙΖ' 10,=ΣΛΒ' 10 καί ΣΚΓ' 2, 

“ΣΛΘ' 2. 
Τέλος, υπάρχουν παρά Σγούτα τέσσαρα εδάφια, μνημονευοντα ρητώς 

άλλας πηγάς, εις δέ τον κώδικα 1400 ως «Λέοντος κλπ.», τά εξής : 

1) ΡΠΘ' 4 Νικηφόρου Κ/πόλεως=κώδιξ 1400: ΣΓ' 2=Ηύξ. Πρόχ. ; 

2) ΡΞΔ' 5 Ματθαίου = » » ΡΟΗ’ 5— » » 12.20 

3) ΣΙΖ' 8 Νεαρά Λέοντος Σοφού= » » ΣΛΒ' 8= » » 22.30 

4) ΣΙΖ' 9 Άρμενοπούλου ' = » » ΣΛΒ' 9= » » 22.7 

"Ετερος Νομοκάνων περιέχων διατάξεις «λέοντος και κωνσταντίνον 

βασιλέων» είναι ή ανέκδοτος καί εις τήν δημώδη τής εποχής γλώσσαν συν¬ 

τεταγμένη ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ, τού αρχιμανδρίτου καί «επιτρόπου 

*Ιωαννίνων» 3 *Ιακώβου (1645) \ τής οποίας μοναχός τις, «έπι Λέσβου», 

Νεόφυτος, έξεπόνησε (1703-1704) παραλλαγήν τινα, επίσης ανέκδοτον *.Έν τή 
Βακτηρία εύρίσκονται ένδεκα εδάφια σημειούμενα «Λέοντος κλπ.» ειλημμένα 
καί ταΰτα έκ τού Ηυξημένου Προχείρου. Έν τή παραλλαγή τού Νεοφύτου 
παραλείπεται έν των εδαφίων τούτων (το Σ. ιγ'). Παραθέτσ) τά κείμενα 
ταύτα, ώς ανέκδοτα, έκ τού νπ άριθ. 30 κώδικος τού έν Κωνσταντινουπόλει 
Μετοχιού τού Παναγίου Τάφου, έν υποσημειώσει δέ τάς παραλλαγάς τού 
Νεοφύτου (=Ν) εκ τού ύπ5 άριθ. 1373 κώδικος τής Εθνικής Βιβλιοθήκης 
τής Ελλάδος, ως καί τά αντίστοιχα χωρία έκ τού Ηυξημένου Προχείρου. 

Σημειωτέον, δτι ό Ιάκωβος τουλάχιστον τά εννέα έκ των ένδεκα τούτων 

1 Αυτή, ούδεμιάς.τυχοΰσα μέχρι τοΰδε έρεύνης, εύρίσκεται, έφ’ οσον γνωρίζει), 

εις τούς κο'ώικας : Μονής Σινά 1122, Μετοχιού Παν. Τάφου έν Κωνσταντινουπόλει, 

30, Μονής Σουρμελά 6, Μονής Δοχειαοίου 286, Θεολ. Σχολής Χάλκης 78, Μονής 

Μ. Σπηλαίου 157, Μονής τοΰ Ευαγγελισμού έν Σκιάθω 6 καί Ρουμανικής 5Ακαδη¬ 

μίας 800. Κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ 3. Ογ. Βετοοίιεί έν τω Γ' Διεθνεϊ Βυζ. Συνεδρίφ 

* Αθηνών, εύρίσκονται έν τή Βιβλιοθήκη τής Ρουμανικής 3 Ακαδημίας δυο κώδικες 

(1271 καί 1468) περιέχοντες μετάφρασιν τής Βακτηρίας εις τήν ρουμανικήν. "Ορα 

ΙΠε 0οπ§Γ65 Ιηΐεπι. άσδ είτκίβδ Βγζ&ηίίποδ, ΑίΒεηοε, 1930. Οοηιρίο - τβηάιι ρζν 

Αη. ΟιΊδηάοδ, Αΐΐιέηοδ 1932, σ. 182. 

2 Λύτη εύρίσκεται έν τφ κιόδικι 1373 τής ’Εθν, Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος. 

Τούς προλόγους καί τον πίνακα περιεχομένων έΰημοσίευσεν δ *Α ν τ. Μομφερρ α¬ 

τό ς, έν Δελτία) Ίστορ. καί ’Εθνολ. Εταιρίας τής Ελλάδος 3 (1889), 129- 218. 

Σημειωτέον, δτι οί πρόλογοι οδτοι εύρίσκονται καί εις τήν αρχικήν μορφήν τής Βα¬ 

κτηρίας, περί ής πρώτος ήσχολήθη δ Ζ 3. ο 1ι 3. γ ί ίε, Γ)ίβ μιπδίίδοΐιβιι Η 55 άετ ΑΙΙιε- 

ηετ ΒίΜΙοΙΙκΜτ, έν Ατοΐιΐν ί. Μΐΐίοΐ - η. η€ΐΐ£Γ. Ρ1ιί1ο1θ£ίε τοΰ Μ. Όείίηει*, 

Αίΐιβη I (1880) 222-223. 
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εδαφίων ηντλησεν εκ της παςαφράσεως του Νομοκάνονος του Μαλαξοΰ, καί- 

τοι ούδαμοΰ τον μνημονεύει, ώς έμφαίνεται εκ της όμοιότητος των κειμένων. 

Τά ένδεκα ταυτα εδάφια είναι τά ακόλουθα : 

Α τΐΐΐ' ι.—3Εάν τινάς έμνηστεύϋη καί άπέϋανεν 6 ένας εκ τους δύο, ή δ 

ανδρας ή ή γυναίκα, άναδίδεται ό αρραβώνας εις τδ μέρος 

όπου ζή' και όχι διπλός4 εί δέ και γένη καλόγερος τινάς εκ 

τούς δύο, επέρνει ό καθείς τούς αρραβώνας όπου έδωκεν' και 

διπλόν τον αρραβώνα δεν δίδει, διότι νπήγεν εις την καλλιό- 

τερην στράταν2. 

Α ρκ'5 . — Άνάμεσον άνδρός και γυναικός προέρχονται ηγουν γίνονται 

ό μολογ ίαις τρεις, ηγουν προικοσύμφωνα, τά δύο μεν συγγρά¬ 

φονται ισοδύναμα, ηγουν νά λέγουν και τά δύο ομοίως, τό δέ 

άλλο τό γράφει ό ανδρας προς την γυναίκα, ώσάν αυτό που λέγε¬ 

ται την σήμερον παρά τοις άγαρηνοΐς κεμπίνι, τό όποιον ό ανδρας 

δεν εξετάζει νά το γράψη ίσια αυτό κατά τής προίκας τό προι¬ 

κοσύμφωνου και κατά την προγαμιαίαν δωρεάν αλλά τό γράφει 

και τής τάζει όσα θέληση *. 

Αρλγ'5.—“Οποιος αγωγιάσει άλογον νά τό φορτώση, άν είναι και τό 

παραφοοτώση περισσότερον από τό διατεταγμένου και έλθη 

βλάβη εις τό άλογον, αποκρίνεται την ζημίαν, όσης τό άγω- 

γίασεν6. 

Α ρμς·'’.—'Ορίζουν και οΐ σοφώτατοι βασιλείς λέων και κωνσταντΐνος, 

και λέγουν, ότι παραγγέλλομεν τούς αρχιερείς, νά μή δεν γνωρί¬ 

ζουν τινά τής αγίας κοινωνίας χυορίς αίτιας, άν δέ χωρίς αιτίας 

και αποδείξεις τούτο ποιοϋσι, νά εμποδίζωνται εκ τής άγιας 

κοινωνίας χρόνον ένα8. 

Θ ιε'.—Των αρχιερέων παραγγέλνομεν νά μή χωρίζουν τινά χοιρίς αιτίας, 

εί δέ και χωρίς αιτίαν και άπόδειξιν κάμνονν τούτο, νά έμποδί- 

ζωνται από τής άγιας κοινωνίας χρόνον ένα9. 

1 παρά Ν : πγ'. 

2 Ν, αντί: στράταν, έχει: οδόν.— Ηύξ. Πρόχ. 2, 8 καί 7. Παραλλαγή Μαλά¬ 

ξου (1597) ΡΝΓ' 2. 

8 παρά Ν : ριδ'. 

4 — Ηύξ. Πρόχ. 7. 60. Λείπει έν τή παραλλαγή Μαλαξοΰ κωδικός 1400. 

5 παρά Ν : ρκζ'. 

6 = Ηύξ. Πρόχ. 18. 12. Παραλλαγή Μαλαξοΰ ΣΜΓ’ 1. 

7 παρά Ν : ρλζ’. 

8 = Ηύξ. Πρόχ. 28. 27. Παραλλαγή Μαλαξοΰ ΛΕ' 6. 

8 Τό έδάφιον τοΰτο υποθέτω ότι είναι ταύτό προς τό ευθύς ανώτερο) (Α ρμ?'), 

παραλειφθεισών των λέξεο>ν : «τής άγιας κοινωνίας». 

Μ νε'.— Λέων καί κοονσταντΐνος οι βασιλείς ορίζουν οτι μη δεις των 

γονέων τολμήση νά έμποδίση τά παιδία τον οπού θέλ.ονν νά γένονν 

καλόγηροι ή καί νά υπάγουν εις μοναστήριον νά τά ενγάλονν απ' 

έκεΐ ή διατί έγιναν καλόγεροι νά τά κάμουν απόκληρα, από τά 

πράγματά τους· εί δέ καί τό κάμουν τούτο, νά άφορίζοννται από 

την εκκλησίαν τού χριστού καί νά διώγνουνται εοος ον νά μετα- 

νοήσουσι καί νά'δώσουσι τό μερτικόν τους1. 

ρμ'.—Εί δέ καί τύχη γυναίκα τού ιερέως, και δνναστενθή υπό δυνά¬ 

στου, ή αίχμαλωτισϋ'ή νά γένη σκλάβα2, καί την μιάνουν, νά μή 

άέν την χωρίζη, άμή νά τήν εχη καθώς καί τό πρώτον άνεμπο- 

δίστως, καί τούτος ό πρεσβντερος από τής ιερατικής αυτού υπηρε¬ 

σίας δέν καϋήρεται, μόνον νά εχη απασαν τήν Ιερουργίαν άκριμα- 

τίστως, μή δυναμένον τίνος ένογλήσαι αυτόν, διότι έγενετό τής 

πρεσβυτέρας αυτού τό αμάρτημα δνναοτικώς. — Τον κοσμικού ή 

γυναίκα εάν μοιχευθή καί συ μπαθήση αυτός το αμαρτημα, εχει 

άδειαν νά τήν έπάρη 8. ^ 

Ν ιβ'._Οϋδεις άνθρωπος νά τολμήση εις τήν άγίαν εκκλησίαν νά ϋάψη 

νεκρόν, εις ενκτήριόν οίκον, όπου νά μην είναι καθιερωμένος, 

μέ λείψανα μαρτυρικά, εκεί ϋάπτουνται σώματα άπεϋαμένον, καί 

εις ναρθήκονς εκκλησιών, καί χωρίς αρχιερατικού ορισμού μή 

τολμήση τινάς νά εύγάλη από τον τάφον σώμα ανθρώπου, νά τό 

νπάγη είς άλλον τόπον, ηγουν εις άλλων τάφον, ουδέ άλλην καμίαν 

ύλην, ηγουν μάρμαρον, ή κολόνα, ή άλλ.α τινά 4. 

Ο ιβ'. — *'Οποιος κάμει όρκον, ή από ζήτησιν τον μέρους, όπου έχει να 

κάμη, ή παρά τής κρίσεως, καί έπιορκήση καί μετά ταυτα φανή 

ότι ψενδώς ομωοεν νά κόπτουν τήν γλ.ώτταν αυτού6. 

2 {,γ'«,_Είς τον -θάνατόν τον εΐ τι χαρίση τινάς τής γυναικός τόυ, οτέργει4 

άμή είς τήν ζωήν του, δέν οτέργει. 9Εάν χαρίση ή γυναίκα του 

άνδρός της διά νά λάβη τινά άξια ή τιμή, οτέργει. “Οτε γένη 

διαζύγιον καί χωρισθή ό ανδρας τήν γυναίκα τον, ή ή γυνή τον 

άνδρα της, εΐ τι έδώρησεν είς τον άλ.λον διά νά το εχη κατόπιν 

τού θανάτου τον, δέν οτέργει, άμή τό επέρνει οπίσωΊ. 

1 = Ηύξ. Πρόχ. 28. 43. Παραλλαγή Μαλαξοΰ ΡΘ' 1. 

2 Λί λέξεις : νά γί\·χ\ σκλάβα, λείπουν παρά Ν. 

3 = Ηύξ. Πρόχ. 12. 15. Παραλλαγή Μαλαξοΰ ΟΖ' 6. 

* — Ηύξ. Πρόχ. 39, 165 - 168. Παραλλαγή Μαλαξοΰ ΡΙΔ' 3 - 4. 

5 Παρά Ν προστίθεται: «"Αλλοι δέ νόμοι λέγουν όιι νά κόπτουν τήν χεΐρα εκεί¬ 

νον όπου νά όμώση ψενδώς». Παρά Ν. λείπει η μνεία : «Λέοντος κλπ. »=Ηυξ. Πρόχ. 

39, 146. Παραλλαγή Μαλαξοΰ ΣΛΘ' 6. 

6 * Ολόκληρον τό έδάφιον λείπει παρά Ν. 

, _ Ηφξ. Πρόχ. 11.6-7. Δέν υπάρχει αντίστοιχον έδάφιον παρά Μαλαξω. 
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Φ *' '·—Έάν τινάς εύρη τήν γυναίκα τον νά άμαρτάνη με άλλον άνδρα, 

ηγονν νά μοιχεύεται, 2, και ει μεν φονεύοει αυτήν και τον μοι¬ 

χόν, δεν παιδεύεται, αληθώς αν τους ενρει μέοα εις τό σπίτι τον 

εί δε και έξω τον σπιτιού τους ενρει και τδ απόδειξη μετά αξιό¬ 

πιστων μαρτύρων, χωρίζεται αυτήν και κερδαίνει την προίκα 

της, καθώς ορίζουν οι νόμοι, και κανένα νόμον δεν έχει, εί δε 

και φονεύοει αυτήν θεληματικώς, χωρίς νά μοιχεύεται, άλλην 

γυναίκα δεν έπέρνει, μόνον νά κανονίζεται χρόνους κ νά μήν κοι- 

νωνήση, και νά ξηροφαγή 3. 

X ξ' Χωρίζεται ό άνδρας τήν γυναίκα εάν είναι λωβή. ομοίως και ή 

γυναίκα τον άνδρός της άν είναι λωβός5. Και εάν τύχη τό άσθέ- 

νημα αυτό και τό εχει ή γυναίκα και χωρισϋή, νά εχη ή γυναίκα 

τήν τροφήν της από τον άνδρα της, έως όλης τής ζωής αυτής, 

ηγονν ο άνδρας νά εχη τήν έγνοιαν της. 

Προ ικανών ετών ειχον έπιστήσει τήν προσοχήν0 επί δυο κωδίκων τής 
Μονής Όσιου Γρηγορίου του ’Άθωνος, των ύπ" άριθ. 83 και 86, κατά τήν 
άρίθμησιν του Σπ. Λάμπρου 7, οΐτινες ίσως έχουν σχέσιν τινά προς τό θέμα 
ημών. Έκ τής περιγραφής του Λάμπρου καί προσθέτων τινών πληροφο¬ 

ριών, τάς οποίας είχε τήν καλωσΰνην νά μοι έπιστείλη ό καθηγούμενος τής 
Μονής "Αρχιμανδρίτης Βησσαρίων, παραθέτω τά κάτωθι, έλπίζων έν εΰθε- 

τωτέρφ χρόνω νά κατορθώσω νά δ<ωσω πλείονας πληροφορίας έξ επιτόπιου 
μελέτης τών κωδίκων τούτων : α) Ό ΰπ’ άριθ. 83 κώδιξ του 18 αΐώνος, περιέ¬ 

χει : «Νόμοι τινές Κωνσταντίνον και Δέοντος, 3 Αρμενοπούλου, Χρυσοστό¬ 

μου, Γρηγορίου, Βασιλείου», εις 12 σελίδας. ’Άνευ προοιμίου, β) Ό ύπ’ 

άριθ. 86 κώδιξ, του 17 αίώνος, περιέχει : «Νόμοι τινές Κωνσταντίνον και 

Δέοντος βαοιλέοιν», εις 7 σελίδας. ’Άνευ προοιμίου. 

ΕΙς άμφοτέρους τούς κώδικας τούτους προηγούνται καί έπονται κείμενα 
νομοκανονικού περιεχομένου. Πλήν τών δύο προότων βραχέων κεφαλαίων, 

όμοιων εις άμφοτέρους τούς κώδικας, τό κείμενον τών «ν ό μ ω ν» τούτων 
είναι διάφορον μεταξύ των. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΚΙΝΙ1Σ 

1 παρά Ν : ιζ'. 

2 παρά Ν. λείπουν αΐ λέξεις : ηγονν νά μοιχεύεται. 

— Ηυξ. ΓΓρόχ. 39.119,—Παρά Ν, προστίθεται : « Εί δέ και δειρέ την, διά τινα 

αΔίαΐ', και άπο μικρού βαρέματος άπε&άνη μη ϋέλοντος αντον, τά τρία τον φόνον νά επιτι- 

μάται, και άν &έλη υπανδρεύεται, δτι εγινε οιανικώς τον». Παραλλαγή Μαλαξοΰ ΣΓ' 1*2. 

4 παρά Ν : νη'. 

5 — Ιίύξ. Πρόχ. 12. 52. Παραλλαγή Μαλαξοϋ ΡΠΗ' 1 -2. 

6 Ζητήματα τινά κλπ. σ. 45, σημ. 2. 

Τ Κατάλογος τών έν ταΐς Βιβλιοθήκαις του Άγ. "Ορους έλλ. κωδίκων 1 σ. 54 επ. 

Π Λ Ρ Λ Ρ Τ II Μ Α 
τών 73 εδαφίων παραλλαγής τού Νομοκάνονος τού Μαλαξού, έκ τού κώδ. 

1400 Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος, έχόντων πηγήν: «Δέοντος και Κων¬ 

σταντίνον βασιλέων». (Πρβλ. άνοοτέρο) σ. 215 έπ.) 

Κεφ. ΚΔ'. [1]—"Ορίζει δ βασιλικός νόμος λέοντος και κωνσταντίνον 

δτι αξιόπιστοι και έντιμοι και ένυπόληπτοι θέλουν νά είναι οι μάρτυρες 

όπου νά μαρτυρούν τόσον δι3 ύπόθεσιν πραγμάτων κινητών και ακινήτων, 

τόσον και διά κατηγορίαν ιερωμένον προσώπου. (=Ηνξ. Πρόχ. 27.2). 

[2] — Καλογήρου Ιδιώτου ή μαρτυρία δεν πιάνεται, επειδή άφήκε τον 

κόσμον και τά του κόσμον. ( = 27.2). 

[3] —Οι Ιερείς όπου δεν έχουν σχήμα καλογηρικής μαρτυρούν και στέρ- 

γεται ή μαρτυρία αυτών. ( = 27.2). 

[4] - "Όποιος καταδικασθή εις κρίσιν ή διά ψευδομαρτυρίαν, ή δι3 

άλλην ατυχίαν όπου νά τον έντροπιάση ό κριτής, ή άν σνκοφαντήοη τινάν, 

ούτε εκείνος όπου νά λάβη φλωρία νά κατηγορήση, ή νά μή δεν κατηγορήση 

ουδέ μοιχός’ ουδέ φονείς' ουδέ κλέπταν ουδέ άλλοι όπου νά έκαμαν ατόπημα 

εντροπής τίνος ή μαρτυρία απ’ αυτόν δεν πιάνεται εις κρίσιν και εάν κατη¬ 

γορήσουν και τινάν αυτοί όπου έχουν από τάς άνωθεν αιτίας, ουδέ ή κατη¬ 

γορία αυτών νά ακούεται εις κρίσιν, ουδέ νά στέργεται. (=27.9). 

[δ] — Δεν μαρτυρεί τινάς όπου νά είναι είκοσι χρονών' ονδε ανηβος' 

ουδέ κωφός* ουδέ δαιμονιζόμενος’ ουδέ δούλος■ ονδε άσωτος. (= 27.15 - 16). 

[6] —Τών μαρτύρων όπου θέλουν νά μαρτυρήσουν ζητάται ή αξία ηγονν 

τό ένδοξον όπου έχουν διά τά καλά έργα όπου κάμνονν και ή πίστις' τοντε- 

στιν εάν είναι χριστιανός και κάμνει αρετήν άρεσκομένας βίο] τω χριστω' 

ή εάν είναι άπιστος καί ούχί χριστιανός■ καί εάν διάγει ζωήν ενάρετη και 

θεϊκή. (=27.22). 

[7] —Ταντα κάμνει χρεία νά βλέπει ό κριτής καί νά εξετάζει τους μάρ¬ 

τυρας όπου θέλουν νά έρχονται εις τήν κρίσιν να μαρτυρούν περί πάσης 

νποθέσεως πώς νά πέρνα ή ζωή αυτών, ή άρετάς καλάς έχουν ή τό εναντίον, 

( = 27.24). 

[8] —Τών μαρτύρων οι λόγοι πιάνονται, ούχί τών ανθρώπων οπού να 

ακούσουν λ.όγονς άπο τους μάρτυρας νά νπάνε νά μαρτυρήσουν* πρόσωπον 

γάρ προς πρόσωπον ερωτώνται οί μάρτυρες. (= 27.26). 

[9] — 9Εξ ακοής μαρτυρία δεν πιάνεται’ εί μή όταν μαρτυρήσουν διά 

σύνορα καί διά χώρισιν δσπιτίων άμπελίων καί χωραφίων. ( = 27.12). 

[10] -Πατήρ καί υιός υπεξούσιος, καί δύο αδελφοί σνννπεξούσιοι 

δένονται νά μαρτυρήσουν εις ύπόθεσιν καί δεν εμποδίζονται διατϊ είναι απο 

ένα δσπήτιον. ( = 27.41). 
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[11]—ΓΈνας όπου νά είναι χρόνων δεκατεσσάρων μαρτυρεί εις νπόθε- 

οιν φλωρίων, άμή εις κατηγορίαν άρχιεοέως εάν καί ήξεύρη περί αυτής ή 

μαρτυρία αυτού δεν στέργεται. (— 27.50). 

[ 12] — 01 επίσκοποι μαρτυρούν καί δταν νπογράψωσιν εις γράμμα περί 

νποϋέσεοος. (= 27.69),. ·-. ι 
[13]—01 μάρτυρες όπου νά μαρτυρούν διά βία ή δυναστεία ή διά 

χάριν, δεν στέρχονται. ( = 27.95). 

[ 14] — "Εκείνος όπου νά εύρίσκετάι εις κατηγορίαν, άλλον δεν δύναται 

νά κατ)]γορήσει, ( = 27.105). 

[15] — Όσας ημέρας κάμνουν οι μάρτυρες εις ένα κριτήριον ή πολλάς 

1) δλίγας, τάς εξόδους αυτών τάς πληρώνει εκείνος όπου τούς ηφεοεν μετά 

άποφάσεως τον κριτον. (= 27.126). 

[16] —01 μάρτυρες όπου νά υπογράψουν εις γράμμα περί τίνος νπο- 

θέσεως, εάν ελθη εις κοίοιν τό πράγμα εκείνο όπου νά είναι αυτοί οι μάρ¬ 

τυρες, εάν καί νά μη δεν θέλουν, μαρτυρούν καί στανικώς τους, επειδή είναι 

υπογεγραμμένοι. ( = 27.146,154). 

[17] — 01 μάρτυρες όπου θέλουν νά μαρτυρήσουν, τόσον εις κατηγο¬ 

ρίαν, τόσον καί περί φλουριών καί ρούχων, κάμνει χρεία μετά όρκον νά 

έρωτώνται ή ήξεύρονν ή δεν ήξενρονν εις έκείνας τάς υποθέσεις. ( = 27.156). 

[ 18] — Δέν μαρτυρεί τελώνης, ήγονν κουρμεκιάρης [βίο] όπου έχει 

άφεντικάς δονλ.είας απάνω του αγορασμένος. (= 27.187). Υ 
[19] — "Εάν μαρτνρήση τινάς καταπάνω τίνος ανθρώπου, δεν ήμπορεΐ 

πάλιν δευτέραν φοράν νά μαρτνρήση κατ" αυτού, ότι φαίνεται εχθρός τον 

είναι. (= 27.57). 

Κεφ. ΛΕ’. [6] — Των αρχιερέων παραγγέλλομεν νά μή δεν χωρίζουν 

τινά τής άγιας κοινοτνιας χωρίς αϊτία' εί δέ καί χωρίς αιτία καί άπόδειξιν 

κάμουν τούτο, νά εμποδίζονται από την αγίαν κοινωνίαν χρόνον ένα. 

( = 28.27). 

Κεφ. ΟΖ’ [6] — Ε! δέ καί τύχη ή γυναίκα τον ίερέως καί δνναστενθή 

υπό δυνάστου, ή αίχμαλ,ωτισθή νά γένη σκλάβα καί την εμιάνονν, ώστε νά 

άμαρτήσονν μετ3 αυτής, νά μή δεν την έχωρίζεται, άμή νά την έχη καθώς 

καί τό πρώτον άνεμποδίοτως’ καί τούτος ό πρεσβύτερος από τής ιερατικής 

αυτού υπηρεσίας δεν καθήρεται, μόνον νά έχη άπασαν την ιερουργίαν άκρι- 

ματίστως, μή δνναμένου τίνος ένοχλήσαι ή έμποδίσαι αυτόν διότι έγένετο 

τής πρεσβυτέρας αυτού, τό αμάρτημα στανικώς, ήγονν κατά δυναστείαν. 

( = 12.15). 

Κεφ. ΡΘ' [1] — Μη δεις των γονέων τολμήση νά έμποδίση τά παιδία 

του οπού θέλουν νά γένονν καλόγεροι ή καί αν υπάγουν εις μοναστήριον νά 

τά εϋγάλονν άπ3 εκεί' ή διά τι έγιναν καλόγεροι να τά κάμη άπόκλ.ηρα από 

τά πράγματιί τον' εί δέ καί θέληση νά κάμη τούτο, νά άφορίζεται καί από 
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την εκκλησίαν τον χριστόν νά διώχνεται, έως νά μετανοήση καί δώση τό 

μερτικών αυτού. (= 28.43). 

Κεφ. ΡΙΔ'. [2] — Ονδένας άνθρωπος νά τολμήση εις την αγίαν έκκλη- 

αίαν νά ΰάψη νεκρόν. Εις ενκτήριον οίκον όπου νά δέν είναι καθιερωμένη 

[$ΐθ] εκεί θάπτονται τά σώματα τών αποθαμένων καί εις ναρθήκονς εκκλη¬ 

σιών. ( = 28.60). 

[3] — Καί χωρίς άρχιερατικον ορισμού μή τολμήση τινάς νά ενγάλη 

από τάφον σώμα ανθρώπου νά τό νπάγη εις άλλον τόπον, ήγονν είς αλ.λον 

τάφον' ουδέ άλλην καμίαν ύλην, ήγονν ή μάρμαρον, ή κολόνα, ή λίθους, ή 

άλλα τινά. (39.165,168). 

Κεφ. ΡΝΓ’. [2] - 3Εάν τινάς έμνηστεύθη καί άπέθανεν ό ένας έκ τους 

δύο ή ο ανδρας ή ή γυναίκα άναδίδεται ό αρραβώνας μόνον είς τό μέρος 

όπου ζή, καί ονχί διπλός. Εί καί γένη καλώγηρος τινάς εξ αυτούς, έπέρ- 

νει ό καθένας τούς άρραβέονας οπού έδωκεν καί διπλόν τον αρραβώνα δέν 

άποδίδει, διά τί νπήγεν είς την καλλιοτέραν όδόν. (=2.3,7). 

Κεφ. ΡΟΔ'. [ 1] — Τον παράνομον γάμον όπου νά γένη, παντάπασι νά 

τον εκδιασπάσης, ήγονν νά τούς έχωρίαης' καί κανονίζεταιψεγάλοος. (=5.1). 

Κεφ. ΡΟΗ'. [3[—Καί είς την κατηγορίαν τής μοιχείας θέλει δ βασιλι¬ 

κός νόμος ότι νά είναι πέντε μάρτυρες καί νά κάμουν όρκον ότι είδαν 

όφθαλμοφανώς τήν μοιχείαν όπου έγίνετον καί τότε νά πιστεύεται. (=12,10). 

[4] —"Εάν έπιβουλενση τήν ζωήν τού άνδρός της, μέ όποιον τρόπον 

ενρη’ ή άν ήξενοεν άλλους οπού επιβουλεύονται τήν ζωήν αυτού καί δέν τό 

όμολογήση τον άνδρός αυτής. ( = 12.19). 

[5] —"Εάν μετά ξένους ανδρας, χωρίς τό θέλ.ημα τον άνδρός αυτής, 

λούεται είς λοετρόν, ή έν αλλω τόπω' ή κάθεται είς σνμπόσιον μετ" αυτών 

ήγονν είς τραπέζιν ευθυμίας. ( = 12.20). 

[6] —"Εάν μείνη εξω τού από τό όσπήτιον χωρίς θέλημα τον άνδρός 

αυτής είς ξένον όσπήτιον όπου νά μή δέν είναι συγγενής της. (= 12.21). 

[7] — ’Εάν εχη ο ανδρας της είς γείτοναν υποψίαν καί παραγγέλλει της 

νά μήν νπάγη είς τό όσπήτιον εκείνο καί αυτή υπάγει. (= ;). 

[8] — "Εάν νπάγη είς θέατρα τών παιγνιδίων νά ενλέπη χωρίς τυ 

θέλημα τον άνδρός αύτής' ομοίως καί εάν νπάγη είς ταίς ρένταις τών αλό¬ 

γων νά ενλέπη όπου τρέχουν. (= 12.22). 

Κεφ. ΡΠΓ'. [1/—"Εάν ή γυναίκα έπιβάλλη τάς τόλμηράς χείρας αυτής 

είς τον άνδρα αυτής, ήγονν νά τον δείρη. ή νά τον έ λυπήσει- εάν είναι έγκα- 

στρωμένη καί σκοτώσει τό παιδίον είς τήν κοιλίαν αυτής, νά χάση τήν ελπίδα 

τον παιδίον ό ανδρας, γνωρίζεται αυτήν ό ανδρας καί έπέρνει άλλην γυναίκα.. 

(=;)■ 
Κεφ. ΡΤΙΔ'. [1] — "Εάν ό ανδρας ένο,ι ή ζωή αυτού ότι νά ληστεύη, 

ήγονν νά κλέπτη καί νά κουρσέβη καί νά άφανίζη' ή νά άνοιξη τάφους νά 
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έπάρη ρούχα καί αποδείξει τοντο ή γυναίκα, χωρίς [βίο] τού άνδρός αυτής, 

και έπέρνει και την προίκαν αυτής δλη και την προ γάμου δωρεάν. Νόησον 

την άνωϋεν άπόφαοιν τον βασιλικού νόμον, ότι. δεν λέγει μόνον περί κλεψιάς 

εκκλησίας και τάφοον, αλλά κοινώς είναι ή υπόδεσις τής κλεψιάς- ώστε 

είναι κλέπτης 6 άνδρας ή ή γυναίκα καί άποδειγϋή μετά άληϋονς άποδεί- 

ξεως δτι έκλεψεν ή εκκλησίαν ή τάφον, ή τινων ανθρώπων πράγματα, χωρί¬ 

ζεται. (=12.31 καί 24). 

Κεφ. ΡΠΗ'. [1]-Λύεται ό άνδρας τής γνναικός, εάν έ'ναι λ.ωβή- 

ομοίως καί ή γυναίκα λύεται του άνδρός αυτής εάν έναι λοοβός’ καί εάν 

τύχη καί έχει τό άσΰένημα ή γυναίκα καί χωρισϋή, νά έχη δ άνδρας την 

έννοιαν τής τροφής αυτής, έως δλης τής ζωής αυτής. (=12.52). 

Κεφ. Ρ\θ'. [4]—Έκείνας δέ μόνον τάς γυναίκας συμπαϋονν καί δεν 

κανονίζουν, αί όποίαι καϋώς ίόονν τους πρώτους άνδρας αυτών, ή ακούσουν 

δτι ζονν, εν τώ άμα αφήνουν τους δευτέρους άνδρας αυτών, καί νπηγένονν 

εις άλλον όσπήτιον καί κάϋονται έως νά απολαύσουν τούς πρώτους άνδρας 

αυτών. Αί δέ γυναίκες οπού νά μάϋονν δτι ζονν οϊ άνδρες αυτών ή ίδοϋν 

αυτούς καί ελϋονν καί δεν υπάγουν μετ αυτών άμή ϋέλονν δτι νά έχουν 

τούς δευτέρους άνδρας καί ονχί τούς πρώτους νομίμους, κανένα σνμπάϋιον 

εις ανταίς δεν έχουν, μόνον κανονίζονται καϋώς ταΐς μοιγαλάδαις. (= ;). 

Κεφ. ΣΓ'. [1] — 3Εάν τινάς εύρη την γυναίκα αυτόν νά άμαρτάνη μετά 

άλλον άνδρός, ήγουν νά μοιχεύεται, εί μεν καί φονεύση αυτήν καί τον 

μοιχόν, δεν παιδεύεται' άλ.ηϋώς εάν τούς εύρη μέσα εις τό όσπήτιον αντον' 

εί δέ καί έξω τον όσπήτιον τούς εύρη καί τό αποδείξει μετά αξιόπιστων 

μαρτύρων, χωρίζεται αυτήν καί κεοδένει καί την προίκαν αυτής καϋώς ορί¬ 

ζουν οι νόμοι, καί κανένα κανόνα δεν έχει. (= 39.119). 

[2]—ΕΙ δέ καί φονεύση αυτήν ϋεληματικώς χωρίς νά μοιχεύεται, άλλην 

γυναίκα νά μή δέν έπέρνει, μόνον νά κανονίζεται χρόνους είκοσι, νά μή 

δέν κοινωνήση καί νά ξηροφαγή. (= ;). 

Κεφ. ΣΗ'. Ι1]—Τής γνναικός όπου νά άπεϋάνη 6 άνδρας της, δέν 

έχει άδειαν νά έπάρη άλλον άνδρα έως ον νά τελειώση ό πένϋιμος ένας χρό¬ 

νος εί δέ και ό βασιλεύς όρίση, υπανδρεύεται προτήτερα περί νά έλϋη 6 

πένϋιμος χρόνος, ήγουν πριν νά τελειωϋή. (=7.47). 

Κεφ. ΣΙΒ'. [3] — Ανξησις καί ζημία τής προικός όπου έπήρεν ό 

άνδρας, εις αυτόν ανατρέχει. (=9.1). 

[6] —Τά δέ εξώπροικα δέν γίνονται τον άνδρός, άμή άν τά γαλάση ό 

άνδρας, εί μέν καί ή γυναίκα τά έχάρισε, δέν τά ζητούν οϊ κλ.ηρονόμοι εί 

δέ παρά γνώμης τής γνναικός τά έχάλασε, όλα σωστά νά τά δώση υπίσω, ή 

αυτός ή ό κλ,ηρονόμος του’ επειδή καί εις τά εξώπροικα έχει ή γυναίκα 

δύναμιν ώς άν καί εις την προίκαν. (= ;). 

[7] —Πάσα γυναίκα εϊς τά εξώπροικα της καί εις τά λ.εγάτα της ότιον 
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τής έρχονται από συγγενείς της, δύνεται καί νά πραγματεύεται και νά 

χαρίζη, καί νά δίδη καί ζώντος τον άνδρός της■ την δέ προίκα της ώς τ£ 

ζή ό άνδρας αυτής δέν τήν ορίζει. ( = 10.43). 

Κεφ. ΣΙΓ' [1]—Ή γυναίκα έχει προτίμηση1 από πάντα άνθρωπον 

όπου τονχοεωστεί ό άνδρας της, νά “έπάρη αύτή πρώτον τήν προίκα αυτής. 

(=10.22)7 , , , , , 
[2]-Μία γυναίκα νπανδρεύθη καί επήρε την προίκα της εις το οσπη- 

τιον τον άνδρός αυτής■ καί έσννέβη εις τον άνδρα αύτής συμφορά καί: ζημία 

καί έπεσεν εϊς χρέος, ή εις άφεντικόν, ή είς άλλον τινά άνθρωπον καί αυτός 

άπέϋανε’ είς τοντο ορίζει ό παρυιν βασιλικός νόμος, οτι νά μη έχη^ αδειαν 

τινάς από εκείνους όπου έδάνεισάν νά έπάρη κανείς πράγμα απο το όσπήτιον 

τον άποϋανόντος έως ον πρώτον νά έπάρη ή γυναίκα τήν προίκα αυτής- τότε 

εΐ τι μένη νά τό έπάρονν οί δανεισταί καϋένας κατά το χρέος τον άνδρός 

ο.ντής' ήγουν εάν δέν σώνονν τά πράγματα δι3 όλων τό χρέος, ό τά πολλά 
δούς περισσοτέρως τον τά ολίγα δανείσαντος λαμβανέτω, ώσαύτως καί ό 

ολίγα, ολίγα λαμβανέτω. ( = 9.15-16). 

Κεφ. ΣΙΕ'. [1] — "Ενας άνϋβωπος έπήρε γυναίκα- καί άποϋανόντος 

[8ί0] αύτής, έπήρε δεντέρα- καί έλαβε καί μετά τής πρώτης γνναικός προίκα 

καί μετά τής δεντέρας· καί άπέϋανεν ό άνδρας, καί ζητούν οί, κληρονόμοι 

των δύο γυναικών νά έπάρονν τά πράγματα ήγουν τάς προίκας από τά πράγ¬ 

ματα τον άποϋανόντος άνδρός' καί είς τοντο ορίζει ό παρών βασιλικός 

νόμος, ότι εν πρώτοις νά δίδεται ή πρώτη προίκα καί μετά ταντα η δεύ¬ 

τερα, εάν προσμένουν πράγματα* εί δέ τύχη καί εύρίσκοντάι ρούχα άπο την 

δεντέραν προίκα καί φανούν έμπράκτως καί μαρτυρικώς, νά έπερνουν ταντα 

οί κληρονόμοι τής δεντέρας προικός' καί εξ αυτά τής πρώτης προικος οι 

κληρονόμοι δέν επέρνουν εί μή άπό τά πράγματα τού άποϋανόντος έάν έχη' 

ομοίως ' καί οί κληρονόμοι τής πρώτης προικός, όσα άν ρούχα έγνωρίζονν 

έδικά τους οπού έδόϋησαν είς τήν προίκαν καί εύρίσκοντάι, επέρνουν αυτά 

άνεμποδίοτως. Εί δέ και δέν έχει έκ τής πρώτης προικός ουδέ έκ τής δεν¬ 

τέρας, επέρνουν μέν τήν πρώτην προίκα οί κληρονόμοι ώς άνωθεν^ οτι αυτή 

ώς πρώτη έχει προτίμησιν μετά ταντα δέ καί οί τής δεντέρας εάν περισ¬ 

σεύουν. ( = 10.19). ^ ^ * 
Κεφ. ΣΚΒ’. [2]-"Οταν γάρ άδελφοί άπό τού αυτού πατρός δέν έ’ναι 

καί άπό τής αυτής μητοός, τότε όσοι άδελφοί είναι άπό ένα πατέρα καί δύο 

μητέρας ή άπό μίαν μητέρα καί δύο πατέρας, κληρονομούν τόν αδελφόν 

τους οπού είναι έξ ενός πατρός ή μητρός. ( = 30.14). 

Κεφ. ΣΚΓ'. [1] — "Οταν άποϋάνη τινάς καί αδελφόν δέν έχει ούτε 

άδελφον τον παιδία νά τόν κληρονομήσουν, τότε οί εξάδελφοι αυτού τόν κλη¬ 

ρονομούν όποιοι είναι σιμώτεροι είς τόν βαθμόν καί έάν εϋρεϋούν πολλοί 

τού αυτού βαθμού, εξ ίσου τόν κληρονομούν. (=30.20). 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ; ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ’Έχος Ι©' 15 
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[3] — *'Οταν άποϋάνη ο άνθρωπος ή αν δ ρας ή γνναΐκα χωρίς νά κάμη 

διαθήκη, και νά μή δεν έχουν παιδία, οντε πατέρα ούτε μητέρα, ουτε αδελ¬ 

φόν, ούτε άδελφήν, οντε άλλον συγγενήν έξ αίματος μέχρις εις τους έξη 

βαθμούς, τότε δ άνδοας κληρονομεί την γνναΐκα αντον, ή ή γνναΐκα τον 

άνδραν αυτής άν κάμουν και ολίγον καιρόν υπανδρεμένοι. ( — 30.46). 

Κεφ. ΣΚΖ'. [2]—Και ο κωφός και δ βουβός ζητεΐ κληρονομιάν και 

κληρονομεί. (=30.40). 

[3] —Τό δέ χρέος ζητείται έ'ως εις τους τριάντα χρόνους εάν ζή δ άνθρω¬ 

πος οπόν έδανείοθη' εί δέ και είναι οημάδια, έως εις τους σαράντα χρόνους 

ζητείται. ( =17.26). 

[4] — Ό δανειστής τάς οικείας άρνησάμενός αποδείξεις, διπλάσιον 

το περιεχόμενον ανταΐς ποσόν ελεγχόμενος, κο.ταλογιζέοθω τώ χρεώστη 

(=17.Π). * 

[5] —ΟΙ εκ του ενεχύρου ληφθέντες καρποί ψηφίζονται εις το χρέος· 

και εάν ικανοί γίνονται προς τό δλον χρέος, λύεται ή αγωγή· και άποδίδοται 

τό ένέχνρον εί δέ και πλείονες είσι του χρέους οι καρποί, αποδίδονται οι 

περιττεύοντες. ( = 17.2). 

[6] -Οί καρποί τον αγρόν ψηφίζονται εις τό χρέος, ον μόνον οϋς έλα- 

βεν δ δανειστής, αλλά καί ονς ήδύνατο λαβεΐν εί δέ καί έβλαψε τον αγρόν, 

ενάγεται περί τούτον. (17.3). 

[7] —"Εάν δ δανειστής μή παρ" ιδίαν αιτίαν άπολέσει τό ένέχνρον, ονκ 

έγκαλεΐται' χρή δέ αυτόν άποδεΐξαι, δτι άπόλεσε. Τά γάρ τνχηρά ον κινδυ¬ 

νεύεται τφ δανειστή, αλλά δύναται κατά τύχην άπολέσας τό πράγμα άπαιτεΐν 

τω αύτω καταχρεωστημένον’ εί δέ μεταξύ των συναλλασσόντων ήρεσεν, ΐνα 

ή απώλεια των ενεχύρων ελενθερώση τον χρεώστην, τούτο ισχύει. ( = 17.15). 

Κεφ. ΣΚΙί . [2] — Εί καί πολλούς των προ ημών έδοξε δεκτέαν είναι 

τήν των τόκοον έκτισιν, ϊσως διά τήν των δανειστών δνσκληρίαν τε καί ωμό¬ 

τητα, αλλ" ονν ώς άναξίαν τής ήμετέρας των χριστιανών πολιτείας, άπεν- 

κτέαν είναι κεκρίναμεν άτε παρά τής θείας νομοθεσίας κεκωλυμένην. Διό 

κελεύει ή ήμετέρα γαληνό της, μηδενί μηδαμώς έξεΐναι, εν μια υποθέσει 

τόκους λαβεΐν ΐνα μή νόμον φνλάττομεν οίόμενοι, νόμον παραβαίνομεν' 

αλλά καν εϊ τις όσονδήποτε λάβη, εις τό χρέος λογισϋήσεται. (=17.65). 

Κεφ. ΣΑΑ'. [10]— Εαν υιός έχη πατέρα καί χωρίς τήν βουλήν τού 

πατρός αυτού έπάρη γνναΐκα, νά μή δέν έχη από τά καλά τού πατρός αυτού 

τίποτες, μόνον νά είναι απόκληρος καί αν άποθάνη καί άφήση παιδία, τά 

παιδία ζητούν κληρονομιάν από τον πάππον τους καί έπέρνονν, ονχί καί ή 

μητέρα τους. ( = παράτιτλα. Ζ’ 11). 

Κεφ. ΣΛΒ'. [6]—"Εάν έχουν πολλοί αδελφοί ή ολίγοι πράγματά 

πατρικά ή μητρικά νά ήμιράσονν καί δέν έσο>σαν δτι νά τά χωρίσουν, νά 

έπάρη καθ" ένας τό μερτικόν τον καί θέλει τινάς εξ αυτούς δτι νά κάμη δια- 

■.V* 
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θήκη, δέν εμποδίζεται διά τούτο· δίδει μόνον εις τδ μερτικόν αυτού όπου 

νά τού τύχη εις αυτό κάμνει ονχί καί εις των αδελφών. (= 22.19). 

[7] — "Εάν τύχη γνναΐκα έγκαστρωμένη όπου να λούεται εις λοετρόν καί 

αποθνήσκει έκεΐ μέσα καί κάμει άγραφον διαθήκην έμπροσθεν εις εννέα 

γυναίκας, στέργεται. (= ;). 

[8] — "Εάν εναι τινάς εις τόπον καί κάμη διαθήκη καί ενρεθούν έως 

τρεις μάρτυρες, νά έχη τό βέβαιον. (22.30). 

[9] —'0 γραφεύς τής διαθήκης, καλώς έν αυτή μαρτυρεί. ( = 22.7). 

[10] —"Εάν τινάς ονν κάμη διαθήκη καί άφήση μερικά πράγματα οπού 

ήθελε νά γράψη εις αυτήν ή άλλην νπόθεσιν, καί ύστερον ένθυμηθή καί 

άλλα τινά, τότε γράφει άλλον χαρτί καί διαλαμβάνει εκείνα οπού άφήκε και 

δέν έγραψεν εις τήν διαθήκη· καί λέγεται τούτο κωδίκελλος. (= 29.1). 

[11] — Διαφέρει δέ διαθήκη κωδικέλ.λον, δτι έν μέν τή διαθήκη καί 

κληρονόμον καί άποκληρονόμον έξεστι γράφειν' καί λεγάτα καί ελευθερίας' 

καί ένστατον καί υποκατάστατο ν έν δέ τώ κωδικέλλω ον δέν τούτων. (= 29.1). 

[12] —"Ενστασις έστίν ή πρώτη θέσις τής κληρονομιάς* τοντέστιν ό 

πρώτος βαθμός των κληρονόμων. (= 29.2). ■? 

[13] —Ύποκατάστασις έστίν ή έξ άτνχίας τον πρώτου κληρονόμον, 

έφ" ετέρου τής κληρονομιάς μετάθεσις οϊον εϊ τις εϊποι, έστω μου ό δεΐνα 

κληρονόμος· εί δέ μή, έστω μου ο δεΐνα. (= 29.3). 

[14] — "Εν κωδικέλλω φειδικόμισον γράφεται καί λεγατάριον. (= 29.4). 

[15] — Συνίσται δέ δ κωδίκελλος διά πέντε μαρτύρων. (29.14). 

Κεφ. ΣΑΓ'. [1]—Οι υπεξούσιοι διατίθονται εις τά πεκούλια αυτών 

καί πεκούλια λέγονται εκείνα οπού κάμει τινάς από τον κόπον του' ήγονν 

από ταξεΐδι· ή από τέχνη· ή από ρόγα· ή από στρατεία' άμή αν τύχη καί 

δύσουν οί γονείς προς τό παιδί τίποτε πράγμα, όταν ταξειδεύει ή νά κάμουν 
"έξοδα νά τον έβάλλονν εις τιμήν οπού νά έχη κέρδος, εις αυτά αυτός δέν 

δύναται νά κάμη διαθήκη, μόνον νά ίκανώση προς αυτούς. Εί δέ εις έκεΐνα 

οπού έκέρδισεν αυτός μετά ίδιου κόπου καί κινδύνου έχει εξουσίαν έφ" αυτά 

νά διατεθή. (=23.1-2). 

[4]~"Εάν μέρος τού πράγματος λεγατευθή χρεωστεΐ ό κληρονόμος, ή 

τό μέρος τού πράγματος νά δώση, ή τήν τιμήν αυτού· τά δέ πράγματα οπού 

δέν έναι χωρισμένα, πάντοτε τό τίμημα δίδεται εΐ τι αξίζουν. (=35.31). 

Κεφ. ΣΛΘ'. [1]—'0 όρκος δύναμιν άποφάσεως έχει' καί όποιος στέρ- 

ξει τον άντίδικον αυτού νά κάμη όρκον, αυτόν βάλει κριτήν καί δέν δύναται 

πλέον νά άντιλέγη προς εκείνον, επειδή έστερξε καί έκαμε ν όρκον. ( = 27.252). 

[2] —"Εάν εκείνος οπού έχει νά κάμη μέ τινάν ή αυτός ή ό κριτής 

δώση αυτού νά κάμη όρκον έκεΐ έν τώ άμα κόπτει τήν κρίσιν, ωσάν κάμη 

τον όρκον. ( = 27.254). 

(3] - 'Όποιος κάμη όρκον, ή από τήν ζήτησιν τον μέρους όπου έχει νά 
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κόμη, η παρά της κρίσεως, και έπιΟρκήση, και μετά ταντα φανη δτι ψενδώς 

τον ορκον εκαμε, νά κόπτουν την γλώτταν αντον' ομοίως και των μαρτύρων 

όπου νά ώμόσουν γεύματα. (—39.146). 

[7]—"Άλλοι δε νόμοι λέγουν δτι νά κόπτουν την χεΐρα εκείνον οπού νά 

ώμόση γεύματα. (=;)■ 

Κεψ. ΣΜΓ'. [1] ~ "Όποιος άγωγιάοει αλογον νά τον βάλη φόρτωμα ή 

εναι και τδ παραφορτώοη περισσότερον άπδ τό διατεταγμένοι·, και έλϋη 

βλάβη εις αυτό αποκρίνεται την βλάβην. (18.12). 

ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε' 

ΕΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 

Προ δεκατεσσάρων περίπου ετών είχον μελετήσει εν Άθήναις τά 
τουρκικά έγγραφα της συλλογής Ίωάννου Χότζη έφέντη, άνήκοντα άλλοτε 
εις τά Αρχεία του τουρκικού κράτους (Ηαζΐηο βνταΐα) άγορασθέντα δέ, 

κατόπιν γραπτής γνωμοδοτήσεώς μου, υπό της έν Άθήναις Εθνικής 
Βιβλιοθήκης. Τά τουρκικά ταύτα έγγραφα, πριν άγοιρασθώσιν υπό τής 
Εθνικής Βιβλιοθήκης, ήσαν 313. Τόν παρελθόντα Ιούνιον, μελετών έκ 
νέου αυτά τά εΰρον 300 ή μάλλον 299, τού ενός όντος άγραφου. "Εν 
από τό τουρκικά αυτά έγγραφα, τό καί σπουδαιότατον, έδημοσίευσα μέ 
την φιοτοτυπίαν του εις τό δεύτερον μέρος τής Φώτιείου Βιβλιοθήκης 
μου ’. Έν τή εΐρημένη συλλογή, έκτος των τουρκικών, υπάρχουν καί 130 

ελληνικά έγγραφα. Ταύτα είναι «πιττάκια» τού έκ Μεγάλου Ρεύματος 
τής Κωνσταντινουπόλεως άτυχούς Δημητρίου Σκαναβή’—χιακής καταγω¬ 

γής—προς τόν ηγεμόνα τής Βλαχίας Νικόλαον Μαυρογένην, έγγραφα τής 
οικογένειας Σούτσου, έπιστολαί πατριάρχων προς Φαναριώτας, λογαριασμοί 
τού Κοινού (—τής κάσας τού κοινού) καί πολλά άλλα. 

Μεταξύ τών γραμμάτων τών πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως εύρηται 
καί έν γράμμα τού πατριάρχου Γρηγορίου τού Ε', ύπ’ αριθμόν 344, κατά 
την κατάταξιν τής Εθνικής Βιβλιοθήκης. Τό γράμμα φέρον χρονολογίαν 
9 Ιουνίου 1799 άπεστάλη προς τόν τότε μέγαν Δραγομάνον (Διερμηνέα) 

τής πόρτας (=πύλης) Κωνσταντίνον Άλ. Ύψηλάντην, πατέρα τών Αλεξάν¬ 

δρου καί Δημητρίου, πρωταγεονιστών τής Ελληνικής Έπαναστάσεως. Ό 
Κωνσταντίνος, ώς δραγομάνος, κατά τό τότε ίσχύον καθεστώς, είχε λάβει 
μέρος εις την εκλογικήν Συνέλευσιν (Μάϊον τού 1797) την έκλέξασαν τόν 
άπό Σμύρνης Γρηγόριον οικουμενικόν, πατριάρχην8. 

1 Περί τής συλλογής I. Χότζη βλέπε αυτόθι σ. ί καί 11 - 12. 

! Βλέπε έμόν έργον, «Ιστορία τοΰ Μεγάλου Ρεύματος», 2ταμπούλ 1949, σ. 

180, 189. 

» Κώδιξ Θ' τών αρχείων τοΰ Οίκ. Πατριαρχείου, σ. 105’ «τή όμοφώνφ γνώμη 
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Ό είς την επιστολήν άναφερόμενος «αποκεφαλιστείς Βλάχπεης» Χαν¬ 

τζερής είναι ό Κωνσταντίνος Χαντζερής, εκ τής γνωστής ψαναριωτικής οικο¬ 

γένειας των Χαντζερήδων, εις τήν οποίαν ανήκει ο Σκαρλάτος Χαντζερής 
ό γέρων Μ. Δραγομάνος και Μ. Λογοθέτης του οΐκ. πατριαρχείου, ό υιός 
του Γεοόργιος και ό αδελφός του Ίωαννικιος οικουμ. πατριάρχης απο του 

1761 -1763. 
Ό Κωνσταντίνος, υιός του εΐρημένου Γεωργίου, διωρίσθη διερμηνευς 

του στόλου οντος υπουργού των Ναυτικών (Καπουδάν - πασά) του Κιουτσούκ 
X ου σε ιν πασά. Κατά τό 1797 άνήλθε τον ηγεμονικόν θρόνον τής Βλαχίας 
(«Βλάχπεης» διαλαμβάνει τό γράμμα του Γρηγορίου του Ε') και έθανα- 

τώθη εις τό ηγεμονικόν παλάτιον τοϋ Βουκουρεστίου ουχι τώ 1798, καθώς 
γράφει ή Μ. Έλλ. Εγκυκλοπαίδεια (τόμ. ΚΔ', σ. 466β) άλλα τφ 1799. Ή 
χρονολογία αυτή εξάγεται κατά τρόπον βέβαιον από τους κώδικας τής εκκλη¬ 

σίας του Μεγάλου Ρεύματος (προαστείου του Βοσπόρου Κωνσταντινουπό¬ 

λεως). Είς τον μικ. κώδικα (φ. 60β 1799) π.δ.χ. άναγινώσκομεν : «Άπό τό 
Ι'λεος του αυθεντικού χρυσοβουλλου τής αυθεντείας Ούγγροβλαχίας παρά του 
αΰθέντου Κωνσταντιν - βόδα γρ. 200» καί εις τό φυλλον 52β «είς αυθέντην 
Χαντζερήν στασίδια 2 γρ. 150» *. Ό Κωνσταντίνος Άλεξ. Ύψηλάντης 
μέχρι του Νοεμβρίου του 1799 ήτο μέγας δραγομάνος, διορισθεις τότε ήγε- 

μών τής Μολδαβίας. 

Ό Κωνσταντίνος Χαντζερής έθανατώθη, διότι έθεωρεΐτο πολύ πλούσιος 
καί επομένους, μετά τήν θανάτωσίν του, δημευόμενης τής περιουσίας του— 

τούτο συνηθίζετο ώς δεύτερον μέρος τής ποινής—θά είσεπράττοντο χρήματα 
αρκετά, απαραίτητα τότε διά τον κατά τού στασιάσαντος Πασβάνογλου 

πόλεμον8. 

Διά τήν ως άνω αιτίαν, έρεύνης γενομένης διά τήν εξακρίβουσιν τής 
περιουσίας τού άτυχούς Κ. Χαντζερή, εθεωρήθη καλόν νά έξετασθή καί ό 
πρώην πατριάρχης Γρηγόριος Ε', δ όποιος, ως μητροπολίτης Σμύρνης άπό 
τού 1785-1797, εδέχθη τον Κ. Χαντζερήν περιοδεΰοντα τά παράλια υπό 

καί βουλή τοΰ τε εκλαμπρότατου καί περιβλέπτου πεγιζαδέ καί μεγάλου διερμηνέως 

τής κραταιάς καί άηττήτου βασιλείας κυρίου Κωνσταντίνου Ύψηλάντη, καί τοΰ 

πανευγενεστάτου έν άρχουσι μεγάλου λογοθέτου τής άγία.ς τοϋ Χριστού μεγάλης 

εκκλησίας κυρίου Αλεξάνδρου Μάνου». Βλέπε καί Μητροπολίτου Σάρδεων 

Γερμανού, Σύμβολα! είς τούς πατριαρχικούς καταλόγους Β', σ. 140, 141. 

1 Βλ. τήν έμήν «Ιστορίαν τοϋ Μ. Ρεύματος», σ. 178- 179. Άν εΐχεν άποθάνει 

ό Κ. Χαντζερής δταν έγράφοντο είς τον κώδικα τά τοΰ χρυσοβουλλου του, θά έση- 

μειώνετο, ώς διά παρομοίαν περίπτωσιν πάντοτε συμβαίνει, ή λέξις «μακαρίτης», , 

8 Μεγ, Έλλην. Έγκυκλ., Ένθ’ άν. 
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φαλισθέντα δραγομάνον όντα ειχον γνωριμίαν, καθώς καί οί λοιποί αρχιε¬ 

ρείς ιών παραλίων καί τών νησιών», καταχωρίζεται είς τό γράμμα τού έθνο- 

μάρτυρος πατριάρχου. 

Τό γράμμα αναφέρει τήν πόλιν Δράμαν ώς πόλιν εις τήν οποίαν εύρε 
τον παυθέντα καί έξορισθέντα πατριάρχην ό αύτοκρατορικός κλητήρ (μου- 

μπασήρ). 

Άπό τά γραφόμενα Σέργιου τοΰ Μακραίου φαίνεται δτι ό αοίδιμος 
πατριάρχης άπεφασίσθη νά έξορισθή «μετ’ οργής τού υψηλού δεβλετίου εις 
εν μοναστήριον» \ Όδηγήθη μέχρι τού Καδή-κιογι (Χαλκηδόνος), άλλ’ ένεκα 
τού χειμώνος, καί τοΰ δριμυτάτου ψύχους, ό διάδοχός του Νεόφυτος ό Ζ' 
συγκατετέθη νά έξορισθή είς Ζίχνας, κατά τάς σημειώσεις τού κωδικός Θ' 

τού Οΐκ. Πατριαρχείου. 

Μέ τήν πληροφορίαν τού σημειώματος τού πατριαρχικού κώδικος συμ¬ 

φωνεί καί ή περικοπή τού γράμματος Γρηγορίου ιού Ε' ένθα σημειώνεται 
ή πόλις Δράμα. Μετά τήν απαλλαγήν άπό τήν περιπέτειαν αυτήν, 6 ιεράρχης 
μετέβη είς τό Άγιον "Ορος οπού καί έξέλεξεν ως τόπο? διαμονής του τήν 
ίεράν Μονήν τών Ίβήρων2. 

Διά τήν ύπόθεσιν «τών άσπρων» τού Κωνσταντίνου Χαντζερή άνεκρίθη 
υπό τού ιεροδίκου έν Δράμα καί ήπειλήθη διά θανάτου. 7Ητο ό πρόδρομος 
τού κατόπιν πράγματι μαρτυρικού θανάτου του. Τότε έσώθη διότι, ώς ό 
ίδιος γράφει, ή κατηγορία ήτο «σκιώδης» καί κατά πάσαν πιθανότητα προέ- 

λαβε καί ή ενέργεια τόσον τού Κωνσταντίνου Ύψηλάντου δραγομάνου ό'σον 

καί τής Μ. Εκκλησίας. 

"Οσον άφορα είς τάς εκφράσεις «άήττητος» κλπ. διά τήν τουρκικήν 
Αυτοκρατορίαν καί «ραγιάς πιστός» καί «ευτελέστατος δούλος» καί λοιπά 
δεν πρέπει αύταί νά ξενίσουν τον αναγνώστην. *Ησαν τυπικαί ύπαγορευόμε- 

ναι άπό τον δεσποτισμόν τού πολιτεύματος τό όποιον έπεκράτει έν τή Όθω- 

μανική Αυτοκρατορία, γραφεΐσαι εις έγγραφον τού οποίου θά έγίνετο δημο¬ 

σία χρήσις καί τό όποιον ώς έκ τούτου έπρεπε νά έχη συνταχθή εΰλαβώς. 

«Άήττητος βασιλεία» ώς είδομεν, κατεχωρίσθη καί είς τό υπόμνημα τής 

1 Σέργιου Μακραίου, Έκκλ, Ιστορία είς Μεσ. Βιβλιοθήκην Σάθα, Γ', 

σ. 392, 397 - 398. Έπιθι καί Σάρδεων Γερμανού, Ένθ’ άν., σ. 137, 138. 

2 Διά τήν Δράμαν, καθώς καί διά τό ενταύθα δημοσιευόμενοι γράμμα τοΰ Γρη¬ 

γορίου τοΰ Ε', ούδείς άπό τούς συγγράψαντας την ιστορίαν του λέγει τι. Ούτε οί 

Άγγελόπουλοι είς τό δίτομον βιβλίον των «Τά κατά τον πατριάρχην Γρηγόριον τον 

Ε'» (5Αθήναι 1865), ούτε ό ανώνυμος είς τό πόνημά, του «Βίος καί πολιτεία τοΰ 

ίερομάρτυρος Γρηγορίου πατριάρχου» ’Αθήνησι 1853. Καί ό μακαρίτης Αθηνών 

Χρυσόστομος ούδέν σχετικόν αναφέρει είς τό άρθρον τής Μ.Ε. Έγκυκλ. (Η', σ. 

722 - 723). 
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εκλογής του έθνομάρτυρος Γρηγορίου. Εις εποχάς όμως άρχαιοτέρας, οπότε 
ή Όθωμ. Αυτοκρατορία ήτο ισχυρότερα και ή δουλεία περισσότερον αισθητή 
εις τούς «ραγιάδες» ιύμίλουν ούτοι μέ παρρησίαν περί ελευθερίας εις διάφορά 

επίσημα πατριαρχικά έγγραφα1. 

Τό γράμμα είναι γεγραμμένον Ιδιοχειρως υπο τού μακαριστού πα- 

τριάρχου. 
·|· Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ 

1 Βλέπε έμήν Φωτίειον Βιβλιοθήκην Α', σ. 172 σημ. καί αλλαχοΰ' «επειδή καί 

καλά τό γνωρίζετε δλοι σας πώς αί έπαρχίαι δεν έχουσιν εις τον καιρόν τοΰτον τής 

δονλεΐας και τής ταλαιπωρίας τά πρόσοδα εκείνα καί τάς καρποφορίας καί τας βασιλ,ι- 

κάς φιλοτιμίας όπου είχαν εις τούς παλαιούς χρόνους τής ελευθερίας*, 
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% 

Την ϋμετέραν ποθεινοτάτην Ένδο'ξότητα εύχετικώς κατασπαζόμένος 

ήδιοτα προσαγορεύω. 

*Αφ* ού ολίγον άνεκουφίσθη ή ψνχή μου εκ των προλαβουσών θλί¬ 

ψεων, παρ3 ελπίδα ένεφανίσθη ενταύθα εις 6ράμαν απεσταλμένος πουπασί- 

ρης παρά τον κραταιοϋ και υψηλού δεβλετίου φέρων μεθ3 εαυτού και βασι- ό 

λικδν προσκννητδν ορισμόν, διά νά έξετασθώ εγώ περί άσπρων τον άποκε- 

φαλισθέντος Χαντζερή, διαλαμβάνοντα δτι ό αποκεφαλιστείς Βλάχπέης έν 

τη δ ραγό μανία του είχε στείλη είς εμέ μητροπολίτην δντα Σμύρνης άσπρα 

άσιμένια καί φλουριά άπδ καιρόν είς καιρόν, καί τά έβαλα είς ενα δδάν 

γκεβγκιρένιον έσκεπασμένον μέ μάρμαρα, καί οτι τούτο εύρέθη έν τοΐς κατα- 10 

στίχοις εκείνου σκιοοδώς πως, καί τινες των ανθρώπων του έδωσαν μίαν 

τοιαύτην μαρτυρίαν δχι δμως μέ βεβαιότητα, καί διορίζεται ό κριτής διά νά 

μέ έξετάση μέ ακρίβειαν καί νά μέ βιάση μέ απειλήν θανάτου άν δεν ομο¬ 

λογήσω την αλήθειαν. "Οθεν ή Ιερά κρίσις μετεκαλέσατό με καί ένήργησε 

τάς προσταγάς καί ετι πρός' εγώ δέ μείνας εκστατικός άπελονήθην δλην την Ιό 
αλήθειαν ώσάν όπου εγώ μέ τον άποκεφαλισθέντα δραγομάνον δντα εϊχον 

γνωριμίαν καθώς καί οι λοιποί αρχιερείς των παραλίων καί των νησιών, 

καί είς δύο φοραΐς οπού ήλθεν είς Σμύρνην έν τή άρχιερατεία μου έκόνευ- 

οεν είς την μητρόπολιν, κατά την ανέκαθεν τοπικήν τάξιν ώς καί οί προ 

αυτού, όπου έγώ παρεχωρονσα είς τάς ημέρας τής διατριβής του είς άλλο 20 

μέρος, καί δλίγαις φοραΐς τον εβλεπον' έκτος τούτου μόνον, κάμμίαν άλλην 

μυστικωτέραν περίληψιν τής καταστάσεώς του χρηματικής τε καί αυθεντικής 

ουδέ έγίνωσκον ουδέ εκείνος πώποτε έκοινολόγει προς εμέ. καί πώς είναι 

δυνατόν νά σταλθώσι παρ3 εκείνου άσπρα προς εμέ τόσον μυστικά, καί νά 

βαλθώσιν έκεΐσε είς καιρόν οπού ό άρχιερενς πάντοτε είναι εγρετής, καί οί 25 

άνθρωποι δέν εμπιστεύονται νά τον δανείσωσιν ιδίως μέ ομολογίαν, εί μή 

δΤ αύλικών πολλω μάλλον νά πιστευθώσι καί άσπρα, εγώ προσεκλήθην είς 

την πατριαρχείαν καί δέν εμεινεν καμμία μετοχή τής Σμύρνης, καθώς μήτε 

τής πατριαρχικής αύλής- μετά την εξωσίν μου, διά τούτο εΐμεθα εκστατικοί 

μάλλον διά τό σημείωμα όπου διαλαμβάνει ό προσκυνητός ορισμός, καί 30 

επειδή διά τής εκκλησίας κάμνω τό δουλικόν μου τακρίρι είς τό κραταιόν 

καί υψηλόν δεβλέτι, παρακαλώ θερμώς τήν θεοσεβεστάτην Αυτής Ένδοξότητα, 

καί περιπτνσσόμενος καί κατασπαζόμενος αυτήν κατά χρέος έξαιτώ παρ’ 

αυτής ΐνα άντιλήψηταί μου εν τη περιστάσει ταύτη, καί νά πληροφόρηση τάς 

άκοάς τών πολυχρονίων αύθέντοον δτι δέν είναι δυνατόν τοιούτον πράγμα νά 35 

γένη, ούτε εγένετο πώποτε, ούτε είναι άλλο παράδειγμα νά εμπιστενθή τινας 

έδικά του χρήματα είς ξένον υποκείμενον, μάλιστα είς αρχιερέα οπού είναι 

αβέβαιος, καί σχεδόν έφερέοικος, καί προς τούτοις παρακαλώ θερμοποπα διά 

τον κύριον, διά τήν αγάπην τών αοιδίμων γονέων της καί τών φιλτάτων της, 
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νά πιστοποίηση την δυστυχή κατάστασίν μου επειδή εγώ δεν έχοο τά προζωάρ- 

κια πολλώ μάλλον νά πληρώνω και έξοδα πονπασίριδων εις τέτοιον τόπον και 

εις τέτοιαν ερημιάν, εγώ είμαι και έσομαι ευτελέστατος δούλος και πιστός 

ραγιάς τής άηττήτον και κραταιας ταντης βασιλείας, μ'ε ένα παραμικρόν 

Ο νεύμα μόνος μου παραγίνομαι και απολογούμαι, και εί μεν ενρεθώ ψενδό- 

μενος εις τό παραμικρόν μεληδών νά κο,τακόπτοομαι, και έμεινα. εις απο¬ 

ρίαν πώς δεν έρωτήθη τις του γένους, ή ή ένδοξό της της διά νά γένη πλη¬ 

ροφορία και νά μην σταλϋή πουπασίρης εις τέτοιον μακρυνόν τόπον και νά 

στενοχωρηθώ διά νά τον ευχαριστήσω. Ή ένδοξότης της ήξεύρει την δνστν- 

10 χίαν μου άν αγαπά άς έξετάση όποιον θέλει και πληροφορηϋή περισσότερον, 

ότι υστερούμαι των προς τό ζήν, μάλλον δέ και την παρακαλώ έκ τρίτου νά 

μήνυσή εις την κοινήν μητέρα διά νά προνοήση και εις εμέ τά προζωάοκια, 

ότι εγώ μόνον έκ τών προπατριαρχευσάντων νά καταθλίβωμαι και νά ταλαι¬ 

πωρούμαι διά τά προς τό ζήν στοχάζομαι ότι μήτε ή συνετωτάτη αυτής φρό- 

15 νησις τό κρίνει εύλογον, καί μένω ΰπόχρεως διηνεκώς διά νά παρακαλώ 

τον θεόν υπέρ ύγιείας και πολυχρονίου ζωής αυτής συν τή έπιτενξει τών 

καταθνμίων. Ταντα ενχετικώς τά δέ έκλαμπρα αυτής έτη είεν παρά πολλά 

πανευτυχή καί πανευδαίμονα. 

/α\ρ\θ' Ιουνίου θ' 

20 / ό πρώην Κωνσταντινουπόλεως 

Γρηγόριος 

ευχέτης διάπυρος 

ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, 

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗΣ 

1. Ό Μιχαήλ Αποστολής δεν ελησμονήθη μετά τάς περί τά τέλη του 
παρελθόντος αιώνος διά την ζωήν και τό έργον του μελετάς τών Εεέταηά1, 

Νοίτοί;3, 'Υπερείδου3 καί Δημητρακοπου'λου 4, άλλ* έγένετο άντικείμενον τών 
ερευνών του άειμν. Σπυρ. Λάμπρου5, έβιογραφήθη δ'υπό τών ήμετερων 
Ήλία Βουτιερίδη 6 και Δ. Κ. Μάργαρη 7, μάλιστα ήρχισε καί πάλιν επ’εσχά¬ 

των νά άποτελτ) θέμα μελετών. Ουτω κατά τά τελευταία αυτά έτη ό Εηοοίι 
ΡολνοΙΙ ήσχολήθη μέ τήν συμβολήν του εις τήν παράδοσιν του κειμένου του 
Θουκυδίδου8, ό ΜοΙιΙογ έδημοσίευσεν έπίκρισιν τών ιδεών του περί Πλάτω¬ 

νος και Άριστοτέλους υπό τοϋ Ανδρονίκου Καλλίστου9 καθώς και άπευ- 

θυνομένας προς αυτόν έπιστολάς του Βησσαρίιονος δ ΟαηιιιιοΙΗ περιέγραψε 
συνοπτικώς τήν συμμετοχήν του εις τάς περί Πλάτωνος κα! Άριστοτέλους 

διενέξεις", δ Ν. Β. Τωμαδάκης έξήτασε τήν σχέσιν αυτου προς τον Γ. 

Άμιροΰτζην 12, ό δέ σεβαστός μου καθηγητής κ. Φαίδων Κουκούλες έτόνι- 

Βε§;Γ3.τ)<! ΒίΒΙίο^Γ&ρΙιϊβ Κείΐεπίςμιε I, 1885, ΙΛΉΙ - Ι/ΧΧ καί Π, 

1885, 233 - 259. 

2 Νοίτεί Η., Εοίΐτβδ ιηεάίίεε άε Μίοΐιεί Αροδίοΐϊδ, Ρατίδ, 1889. 

3 'Υπερείδου Γ.Κ., Μιχαήλου Αποστόλη πονήματα τρία, Σμύρνη, 1876. 

4 Δη μ η τρακ οπού λ ου * Α., Εθνικόν Ήμερολόγιον Βρεττοΰ, 1870, 359 - 367. 

5 Λάμπρου Σ., Ανέκδοτος επιστολή τοϋ Βησσαρίωνος, ΝΕ, 6, 1909, 393 - 398 

(Επιστολή προς Αποστολήν έκ τοϋ Οοά. Ματε. Οτ. 527 ί. 240 - 244ν). Τοϋ 

αύτοΰ, Άργυροπούλεια, *Εν Άθήναις 1910, 227 - 231 (καί 216-218). 

6 Βουτιερίδη Ήλία Π., Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Άθή- 

ναι (1924), 221-224. 

Τ "Αρθρον έν λέξει, ΜΕΕ 5, 1928, 234α - 235α. 

8 Ροτνεΐΐ Εηοείι, ΤΙιε οτεΐε,η ιηπηιΐδεπρίε οί Τΐηίοϊάίάεε. ΟΙαεβίεπΙ 

φαπτίει-ΐγ 32, 1938, 103- 108. Επίσης τοϋ ίδιου, Μίεϊι&θΐ Αροδίοΐίοε §;ε§;6η 

Τΐιεοάοτοδ Οαζα. Βγζε,ηίΐηίεοΐιε Ζείΐβείιπίΐ: 38, 1938, 71 -86. 

9 Μ ο 1ι 1 € γ Ε·, Κ&Γ(3ϊηα1 Βεδδ&ποη αίε Τίιεο1ο§·ε, Ηιιηι&ηίδί υηά 

ηι&ηη III, Ρ&άειώοΓη 1942, 170 -203. 

10 ’Ένθ’ άν. 478 -484. Ποβλ. καί 159- 169. 

11 Ο3.ηιιηβ 11 ί Οίιΐδερρε, I άοίίί δϊζ&ηΒηί ε 1ε οπ^ίηί άεΙΓηιτιεηεδίτηο. 

Αηάτοηΐεο Ο&Πίδίο, Ρίτεηζε 1942. 

12 Τωμαδάκη Ν. Β., Έτούρκευσεν ό Γεώργιος ’Αμιρούτζης ; ΕΕΒΣ 18, 

1948, ιδία έν σ. 130-131, 
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Ύ 

σεν ιδιαιτέρως την σημασίαν την οποίαν έχει ή μελέτη του έργου του διά 
την γνώσιν τής ζοοής έν Κρήτη κατά τό δεύτερον ήμισυ τού δέκατου πέμπτου 
αΐώνος1. Αι συμβολαι αύται άποδεικνύουν δ'τι ή δράσις τού Μιχαήλ Απο¬ 

στόλη ώς κλασσικού φιλολόγου, ώς παράγοντος σημαντικού εις τάς εκκλησια¬ 

στικός συζητήσεις τού δέκατου πέμπτου αΐώνος καί ώς φορέως τής βυζαντι- 

νής παραδόσεως μετά την πτώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως εις την βενετο- 

κρατουμένην Κρήτην, αποτελεί θέμα έξόχως ενδιαφέρον. 

2. Έν όψει τού άναζωογονηθέντος ενδιαφέροντος διά τον πολυμερή 
αυτόν λόγιον είναι ανάγκη νά τονισθή δτι ή εκδοσις όλων των παραμενόντων 
ανεκδότων εισέτι έργων του προέχει πάσης τελικής κρίσεως περί τής πνευ¬ 

ματικής καί ηθικής του προσωπικότητος. Προτού έκδοθούν τά εις τάς βιβλιο- 

θήκας τού Εδοοπ&Ι2, των Παρισίων 3 καί τού Βατικανού 4 άποκείμενα έν 

αύτογράφοις έργα του, πάσα κρίσις, ώς στηριζομένη επί ατελούς υλικού, θά 

είναι κατ’ ανάγκην επισφαλής. 

Τό Ικδιδόμενον ενταύθα έξ αύτογράφου κείμενον, παρουσιάζει ενδια¬ 

φέρον καί κατά τάς δύο όψεις υπό τάς οποίας προεβλήθη εις την πνευ¬ 

ματικήν ζωήν τής εποχής του ό Μιχαήλ Αποστολής, τήν τού με?.ετητού των 
ανθρωπιστικών γραμμάτων καί τήν τού άναμιχθέντος εις τάς μεταξύ Όρθο- 

δόξου καί Καθολικής Εκκλησίας αντιδικίας. 

"Οπως προκύπτει από τήν τελευταίαν παράγραφον* έγράφη μετά τήν 
πτώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως8 καί έξω από τάς υπό των Όθωμανών 
κατεχομένας περιοχάς' επειδή δέ αποτελεί έπίκρισιν τής πνευματικής ζωής 
έν ’Ιταλίφ, είναι προφανές δτι δεν έγράφη ούτε έκει, δπου άλλωστε ό 
Μιχαήλ Αποστολής παρέμεινεν έπ’ ολίγον μόνον διάστημα. 

Ή έπίκρισις τών Όθωμανών καί των Λατίνων προϋποθέτει περιοχήν 
Ελληνικήν—καί ώς τοιαύτη είναι πιθανωτέρα ή Κρήτη—δπου δ Μιχαήλ 
Αποστολής ειχεν έγκατασταθή μονίμους καί δπου ή παρουσία τών Βενετών 
δεν άπετέλει έμπόδιον διά τήν άνάπτυξιν τών διατυπουμένοον εις τό κείμενον 

αυτό ιδεών. 

Τό έργον αποτελεί άπάντησιν εις ομιλίαν άγνοίστου εις ημάς, προφα- 

’Κουκουλέ Φαίδωνος, Βιβλιοκρισία, Κρητικά Χρονικά Β', 1948,376. 

2 Κ.ενΐ11α Α.Ρ., Οαίά1ο§;ο άο Ιοε οόάιοεδ £Π6£05 άσ 1& ϋίδΐίοΐεοα άβ εΐ 

Κδοοπ&Ι, Μ&άπά 1936, 272 (οοά. 78). 

3 Ο τη ο π ί; Η., Ιηνεπί&ίτε δοηιπιαΪΓβ άεε ιη&ηιΐδοπίδ £Γ60δ, II, Ρ&Π8 1888, 

134 (οοά. 1744 καί 1760). 

4 Οοάϊοεδ ιη&ηπδοπρίί Ραΐαΐίηΐ Οτβεοϊ ύιύΐίοίΐισοεε ν&ίίοαηεε, Κοιηεβ 1885, 

151 (οοά. 275). 

6 Πρβλ. *Τοΰ ήγεμόνος τών θύννων πάσαν την 'Ελλάδα καταδαρδάψανζος καί ννν 

επιχειροϋντος ήδη και νή Ενρώπη». 

νώς δμως εκκλησιαστικού ρήτορος \ έπαινέσαντος τούς λογίους τής Δύσεως 
διά τήν συμβολήν τοον εις τήν φιλοσοφίαν καί θεολογίαν, ιδιαιτέρως δέ 
δι’ όσα ανέπτυξαν όσον αφορά εις τό περί τής γεννήσεοος τού Υιού καί τής 
έκπορεύσεως τού Αγίου Πνεύματος θέμα. Ή διαφωνία τού Μιχαήλ Απο¬ 

στόλη πρός τάς απόψεις τού όμιλητοΰ αναπτύσσεται πρώτον επί τού θεολο- 

γικού θέματος καί κατόπιν επί τής άλλης πνευματικής δημιουργίας τών 
«'Εσπεριών» καί τών «'Εφων». 

3. Ή ερμηνεία καί κριτική τών εις τό κείμενον αυτό αναπτυσσόμενων 
θεολογικών απόψεων ανήκει εις τήν αρμοδιότητα άλλων. Έδώ είναι αρκε¬ 

τόν νά λεχθή, δτι, μέχρι τοϋδε τουλάχιστον, ή θέσις τού Μιχαήλ Αποστόλη 

εις τό έπίμαχον ζήτημα τών δογματικών διαφορών τών δύο εκκλησιών καί 
τών παρά τάς δογματικός αύτάς διαφοράς προσπαθειών πρός έ'νωσιν δεν 
έχει ακόμη διαλευκανθή' διότι, ενώ κατ’ άρχάς ήτο κατά τής Καθολικής 
Εκκλησίας2, άργότερον ένεφανίσθη ύπέρμαχος τής ενά>σεως, ύποστάς μάλιστα, 

λόγφ τών ιδεών του αυτών, καί τήν περιπέτειαν τήν οποίαν διηγείται ό 
ίδιος εις έπιστολάς του 3. 

Έκ τών μέχρι τοϋδε στοιχείων, τήν αξίαν δμως τών οποίων θά έλέγξη 
όριστικώς ή εκδοσις τών υπολοίπων έργων του, φαίνεται δτι ή υπέρ τής ένώ- 

σεο)ς συνηγορία του δεν έσήμαινε δογματικήν προσχώρησιν εις τάς απόψεις 
τών καθολικών, σλλ’ απλώς άναγκαίαν πολιτικήν, λόγφ τού κινδύνου έκ τής 
παρουσίας τών Όθοομανών. Τούτο ένισχύεται, νομίζω, καί από τό περιεχό- 

μενον τού ενταύθα έκδιδομένου λόγου. 

4. Εις τήν τελευταίαν παράγραφον τού κειμένου υπάρχουν ένδιαφέρου- 

σαι από έθνικής καί ανθρωπιστικής έπόψεως παρατηρήσεις: Οι Έλληνες τής 
εποχής του, μολονότι είναι «τά λείψανα τών Ελλήνων» τού παρελθόντος, 

διδάσκουν εις τήν Δύσιν όχι μόνον τά Ελληνικά αλλά καί τά Ρωμαϊκά 
γράμματα, ένώ άντιθέτως ούδείς «Έσπέριος» έδίδαξε ποτέ εις τήν Ελλάδα 
τά Ελληνικά. Τό θέμα είναι τό ίδιον μέ τό «Μιχαήλου τον *Αποστόλη, Λόγος 

παραινετικός έκ Γορτννης εις Ιταλίας Ρώμην» * μέ τήν διαφοράν δτι έδώ 

είναι απρόσωπος διαπίστιοσις καί όχι έκκλησις προσωπική. Πάντως εις 
άμφότερα τό κείμενα ό όμιλών δεν εμφανίζεται ώς καλός κωδικογράφος 
απλώς, άλλ’ επί πλέον ώς φορεύς τής Ελληνικής ανθρωπιστικής παραδόσεως 
εις τήν έπί τής οδού πρός τήν Αναγέννησιν πορευομένην Δύσιν. 

Ό Μιχαήλ Αποστολής επανειλημμένους είργάσθη διά τούς «Έσπερίους», 

1 Δέν ήδυνήύην νά προσδιορίσω τήν σχέσιν του όμιλητοΰ τον όποιον κρίνει ό 

Μιχαήλ Αποστολής μέ τον είς τό κείμενον άναφερόμενον «πορ&μέα». 

νΕνθ’ άν. I, Ι/νΐΙΙ. 
3 Εβ£ΓΣΐη<3} Ένθ’ αν. II 251 καί Ν ο ϊ τ β 1, "Ενθ·5 άν. 88 καί 101. 

4 Ν ο ί γ ε ΐ, "Ενθ’ άν. 148 -153. 
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έπανειλημμένως έπεκαλέσθη την βοήθειαν των διά νά αντιμετώπιση τάς 
δυσχερείας τής ζωής, εις θέμα δέ υψίστης σημασίας, όπως ήτο τδ ζήτημα 

τής ένώσεως των δυο εκκλησιών, άπηρνήθη έμπράκτως όσα θεωρητικώς έδί- 

δαξεν. Άλλα, δπως προκύπτει και από την φιλολογικήν εργασίαν του και 
άπδ τό ενταύθα έκδιδόμενον κείμενον, αί δυσχέρειαι καί σΐ τα?^αιπωρίαι 
τής ζωής του δεν εκλόνισαν την πίστιν του εις την υπεροχήν των «Έφων» 

έναντι των «Έοπερίων». Άπό τήν άποψιν αυτήν, του άνθρωπιστου, του 
Χριστιανού καί του πατριώτου, δ Μιχαήλ Αποστολής αποτελεί μίαν επί 
πλέον ώραίαν περίπτωσιν εις τήν μακράν παράδοσιν των Έλλήνιον φιλο¬ 

λόγων 
Ή έκδοσις του κειμένου ενταύθα, γενομένη έκ του αύτογράφου του 

Μιχαήλ Αποστόλη, του έν τω οοά. Βατοοοϊμημδ Οτεεοιίδ γβ ί. 6^-68τ, 

παρέχει τό κείμενον δπως είναι εις τό χειρόγραφον, μέ δυο μόνον διαφοράς : 

Προσήρμοσα τήν στίξιν εις τήν σημερινήν μας άντίληψιν καί μετέγραφα τά 
κυρία ονόματα μέ κεφαλαϊον τό πρώτον γράμμα. 

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ 

1. Έπ’ ευκαιρία τής έκδόσεως του άκολουθοϋντος κειμένου, σκόπιμον είναι νά 

γίνη έπανόρθωσις μικρας αβλεψίας εις Τωμαδάκη Ν. Β., Ιωσήφ Βρυέν- 

νιος καί ή Κρήτη κατά τό 1400, Αθήναι 1947, 111, σημ. δ. Δεν είναι ο Μιχαήλ 

Αποστολής όστις άφιορίσθη υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά ό Αρσένιος 

Αποστολής. Τό κείμενον εις Λάμπρου 2π., *0 κατ’ Αρσενίου τοϋ Αποστόλη 

άφορισμύς του Πατριάρχου Παχωμίου Α', ΝΕ, 3, 56 - 58. 

Λ 

«3» 

Μιχαήλου Αποστόλη του Βυζαντίου, λόγος προς τούς διισχυρισαμέ- 

νους των Ανατολικών είναι τούς Έσπερίους κρείττονς τά ές πασαν 

φιλοσοφίαν καί δή&εν κάλλιστα είπόντας περί τοϋ τρόπου της πρώ¬ 

της γεννήσεως τον Χ(ριστό)ν καί τής τοϋ άγιον πν(εύματο)ς έκπο· 

ρεύσεως. 5 

1. "Έν τή εκκλησία διισχυρίαω την εορτήν των Θεοφάνιων τους Ευρω¬ 

παίους των έξ ’Ασίας λεπτότερους τνγχάνειν τά ές πάσαν φιλοσοφίαν καί 

δήθεν περί τε τον τρόπον τής γεννήσεως τού υιού και τής τού άγιον πνεύμα¬ 

τος έκπο ρεύσεως έκείνων άμεινον άποφαινομένους καί περί των ές πάσαν 

απλώς τήν ένδον θεολογίαν. "Εγώ δ3 είδό)ς ακριβώς μηδένα των θεολόγων 

των έξ άνίσγοντος τον ήλιον, ότι μή αιρετικών, τολμησάν των φάναι μη δ" δτιούν 

περί τής τοιαύτης γε ύποθέσεως, ωμήν σε κομψενεσθαι, μά τους λόγους καί 

τους ιδρώτας αυτών. Έπεϊ δέ κατ* εκείνην την ήμέραν αυτήν, μετά γε τδ 

βονλντόν, άπήει μέν που καί τό σώμα ψνχαγωγήσαι, κεκακο)μένον τοϊς 

πόνοις τον τε γράφειν κο.ί τον διδάσκειν, καί άκηκόαμεν τον άνδρός, εν τε 

εχοντος λόγων καί ονχ οΐου τε ψεύδεσθαι, καί τον νυν έπ’ $κκ?.η\σίας διδά¬ 

σκαλον τά αυτά σοι διισχνρίζεσθαι, έθανμασα και σον καί Σκότον καί τον- 

τονΐ, πρώτον μέν ότι εναντία ειπάτην, συνηγορονντε τω Σκότφ, δνοΐν άγι¬ 

ο ιν καί φιλοσόφοιν, παρίημι τδ νυν εχον των άλλων τον δήμον διά τδ μήκος 

τον λόγον, Γρηγορίω τφ Θεολόγφ καί Βασιλ.είω τω Θεοφάντορι, τω μέν 

έν τω λόγω οντω πεφιλημένως είπόντι τω «Ές τά °Άγια Θεοφάνια» : 

«Χ(ριστο)ϋ γέννησις, ή μέν οίκεία καί πρώτη καί ιδία αυτόν τής 

θεότητος σιωπή τιμάσθω, μάλλον δέ ταΐς έννοίαις ημών μή ζητεϊν 

έκεΐνα μηδέ πολυπραγμονεϊν έπιτάξωμεν. "Οπου γάρ ού χρόνος, ονκ 

αιών έμεσίτενσεν, ον τρόπος έπινενόηται, ού θεατής παρήν, ούχ ό 

διηγούμενός έστι, πώς φαντασϋ'ή ό νους, πώς 65 ύπηρετήσει τή δια- 

νοίφ ή γλώσσα ; Άλλα π(ατή)ρ ήν καί νίδς έγεννήθη’ μή εϊπης, πότε; 

άλλα παράδραμε τό ερώτημα' μή έπιζητήσης πώς, αδύνατος ?; άπό- 

κρισις' τό μέν γάρ πότε, χρονικόν, τό δέ πώς, όλισθον έμποιεϊ προς 

τούς σωματικούς τής γεννήσεως τρόπους», τω δέ έν τω «Περί υιού» 

πρώτω λόγω έκεινοοσί λεγοντι : «Θεοΰ γέννησις, σιωπή τιμάσθω' μέγα 

σοι τό μάθει ν ότι γεγένηται, τό δέ πώς ούδέ άγγέλοις έννοεΐν, μή 

ότι γε σοι νοεΐν σνγχωρή\σωμεν βούλει παραστήσω τό πώς; ώς οϊδεν 

ό γεννήσας π(ατή)ρ καί ό γεννηθείς υίός, τό δέ υπέρ ταϋτα νέφει 
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Οοάνχ Βανο€ΰίαηιΐ8 76, 63ν. 
22. 8. Βα$ΐΙη, ΗονήΙία ί?ι 8. οΗνΐεΙί ρεηβν. <£ 1 (Μϊρηβ 31, 1457) 

31. 5. Ονβρονύ Ναζ., Οναϋο XXIX, Η, Ο (Μίρηβ 36, 84) 
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κρύπτεται, τήν σήν διαφενγον αμβλυωπίαν». Και ό δ" αυτός οντος πάλιν 

εν τω «Περί του πνεύματος» λόγω: «Είπέ σύ την άγεννηοίαν τον πατρός 
κάγώ τήν γέννηοιν τον νίον φυοιολογηαω και την έχπόρεναιν τον 
π(νεύματο)ς καί παραπληκτίαωμεν άμφω εις Θεοϋ μύστηρια παρακύ- 

5 πτοντες καί ταντα τίνες; οΐ μηδε τά έν ποσ'ιν είδέναι δννάμενοι, μηδέ 
ψάμμον θαλασσών καί σταγόνας δετόν και ημέρας αίώνος έξαρι&μεΐ- 

σ&·αι, μή δτι γε Θ(εο)ϋ βά&εσιν έμβατεύειν καί λόγον νπέχειν της 
οϋτω άρρητον καί ϋπέρ λόγον φύσεως». Ακούετε τοΐν άγίοιν πατέροιν, 

τί φατόν περί τον τρόπον τής γεννήσεως τον νίον καί Θ(εο)ν; ακούετε καί 

10 πώς τιμάτον τους έπιζητόύντας αντον των μυστηρίων τούς τρόπους; ουδέ 

τή γνώμη γονν τον Κάτωνος πείϋεσΰε, τον σοφού τε καί Ευρωπαίου, έκει- 

νωσί παραινονντος τοΐς 'Εσπερίοις: «Λείπε Θεοϋ μυστήρια καί πόλον, 

δστις έρευναν ΰ·νητός έών γάρ καί περί ΰ'νητών εσο μερίμνων». Καί 

14 ταντα μεν νμϊν ικανά προς έλεγχον καί άπόδειξιν τον μή τολμάν επιχειρεΐν 

ί4ν τοις άνεφίκτοις καί υπέρ δύναμιν, μή δτι αν(&ρώπ)ων των γήινων \ καί 

χαμερπών, άλλα καί των ονρανίοον νόων τε καί δυνάμεων. 

2. Έπεί δέ καί τισιν έχρήσατο λόγοις, ονδέ αποδεικτικούς ονδέ τούτοις, 

πώς γάρ αν άποδειχβείη αποδείξει τό άναπόδεικτον, άλλ' αξιωματικούς καί 

σφετέροις, περί τον δτι κακείνοις μακρολογοϋσι και τον έξ αρχής ζητούμενου 

20 μάλλον <5’ ες άϋέμιτα άποκλίνονοι, τις ών τίνων περί, καί προς τάδε άπαν- 

τητέον ήμύν, μετρίοις γε ονσι τά ες λ,όγονς τε καί σοφίαν καί μή παρ' δ δεύ 
ύχρηλοφρονούσιν, ώς οι πολλοί. Ειπεν ό διδάσκων, ώς άκήκοα τον πορ- 

ϋμέως, τρισ'ιν αίτίοις δείκνυσϋαι τον τρόπον τής γεννήσεως τον Θεού καί 

τούτο έστιν απερίσκεπτου ή κακώς περιεσκεμμένον. Γ0 ^άρ Αριστοτέλης 

25 φησίν έν τούς «Φυσικούς» απαν γεννητόν τέσσαρσιν αίτίοις γίνεσϋαι πεφν- 

κέναι, ποιητικω αίτίφ πρώτως, είδικω επομένως, ύλικω άκολού&ως, τελικά) 

εφεξής. 'Ο δέ σοφώτατος Πλάτων καί παραδειγματικά) καί οργανικά, εΐτ3 

αυτός πρώτος τονϋ’ ευρών ή παρ' άλλον πρώτον έξενρημένω χρησάμενος. 

Εί τοίννν κατά τον τρόπον των γεννητών έστι καί ή τον Θεοϋ γέννησις, τί 

30 ον χρήται πάσι γε τούς αίτίοις κάπί τή τούτον γεννήσει; Εί δ' άλλος μέν 

65τ τρόπος τών \ γεννητών, άλλος δέ τής γεννήσεως τον νίον, άρρητός τε καί 

αναπόδεικτος ώς είκός, τί τά μέν τών αίτιων παρήκε, τούς δέ έχρήσατο; 

”Η γάρ αν πάαιν ή ούδέσιν έχρήν καί ταϋτ' έκείνοις καί ούτωσίν οΐς Άρειός 

τε χρησαμένω καί Ωριγένης τον νίον άπεφηνάσϋην, καί μάλα κακώς, ποίημα 

35 καί κτίσμα καί ποιητόν. 'Α δ' ειρηκεν ήμύν ό πορΰμενς είπεύν τον άνδρα 

2. (τνβροτϋ Ναζ. ΟναΙίο XXXI, Η, Β (Μίρηε 36, 141). 

12, ΟαΙοηΐΒ αρορΜΗβρηιαΙα II, 2 (ΟΗαεο, ΙΗε άϊεΐϊοΐιβ ο( ΟαΙο 1922, 24). 

25, ΑνίεΙοί. Ρ/ιρε. 198α. 27. ΡΙαίοηίε, Τίηι. 286 §</. 

έν τώ σταδίω, ούτωσί που τώ λόγω καί τή λέξει διάκειται, έφη, χρησαμενον 

τρισίν αίτίοις είπεύν, τον τρόπον άποψήνασ&αι βονληϋήναι τής πρώτης γεν¬ 

νήσεως τού Χ(ριστο)ν, ποιητικω αίτίω πρώτον, τω π(ατ)ρί δηλαδή, δεύτερον 

υλικά), τω νω, ονκ οΐδα ποίω γε νω, ή τω τον παντός ή τω Αύραδεν ή δν 

νουν οι θεολόγοι φασί, καί τρίτον τω είδικω, τω λόγω δηλονότι, ώς έψησε, 5 

& τον γεννήτ ορος' δτι δ' επεται δήϋεν, άτοπο ν οϊον καί δσον, δ ήλον έκεύ&εν : 

ό τών φώτοον π(σ.τ)ήρ καί πάντων παραγωγός λέγεται ποιητής καί ποιητικόν 

αίτιον πάντων αίσΰητών καί νοητών, εΐτ' ονν ορατών τε καί αοράτων τού δέ 

νίοϋ οντε ποιητής, οντ' αν ποιητικόν αίτιον ή γάρ άν άνατραπείη τό άναγ- 

καιότατον δόγμα τή εκκλησία καί κάλλιστον, υπέρ ον πολλά μογήσασα καί 10 

) καμοϋσα άπεώσατο μέν τούς τ' άναντία σφίσιν είπόντας, ξννε\στήσαντο δέ 55ν 
αυτό καί μάλα πάσι τρανώς, ύεία δυνάμει καί σοφία τή εαυτών. Ποιον δή 

τούτο; τό μή ποιηϋέντα λέγον τον υιόν, αλλά γεννη&έντα, ον δι' άλλο τι 

τούτο φαμένων τών ϋείων εκείνων καί μεγίστων άνδρών ή ΐνα μή ό νιος 

νομισϋείη κτίσμα καί υπό χρόνον, τονϋ' υπέρ έβονλοντο ό Άρειος καί οι 15 

μετ' αυτού, ώς άρα μή οννάδει τή εκκλησία, άλλα ποιητήν φησί καί ποιη¬ 

τικόν αίτιον τον νίον τον π(ατέ)ρα, ξένα μέν τούς άγίοΐξ, οννωδά δέ φθέγ¬ 

γεται τώ Άρείφ καί τούς δμόφροσιν. ’Έτι άπαν ποιητικόν διαφέρει τού 

ποιητον τιμή, τάξει, φύσει καί χρόνω, ό δέ π(ατ)ήρ ποιητικόν αίτιον, κατά 

γέ σε, τον νΐον' διαφέρων άρα έστι τού νίοϋ τούσδε πάσι· τούτο δ' δσην εχει 20 

4 την κάκην, δ όρος τών πατέρων σνμμαρτνρεύ μοι' άλλ' δτι μέν άτοπόν τε 

ί καί άγεννές, τοιούτοις αίτίοις καί ρήμασι γ^ρήσάαι περί τής πρώτης γεννή¬ 

σεως τού Χ(ριστο)ν, δήλων έγένετο τούς άγίοις καί τούς εμούς λογαρίοις’ τό 

μέντοι γεννήτορα είναι καί αίτιον τον νίοϋ τον π(ατέρ)α τού γεννητόν, 

ϋεμιτώς τε ήμύν έλήφΰη καί ονκ άϋέει τοΐς π(ατ)ράσιν άπεκαλύφϋη, ϋεοει- 25 

δέσι τε γενομένοις καί τέως οϊον ΰεούς. Ταύτή τοι καί ό ΰεύος Ιωάννης 

δ Ααμασκόϋεν τό} ονόμαζε τούτω έϋέσπισεν, έπί μέν τον π(ατ)ρός μόνον | 

καί τού νίον γράφεσ&αι διά δύο νν, δι' υπεροχήν, επί δ άλλης ονσιας ηστι- 

νοσούν δι' ενός, τών ουσιών τό μέσον όντως ένσημαινόμένος. 

■ 3. Περί μέν δή τον τον π(ατέρ)α δεύν είναι ποιητικόν αίτιον τής γεννή- 30 

σεως τον νίοϋ ή μή είναι, ες τοσόνδε καί ον πορρότερον περί δέ τον είναι 

λέγειν τον νοϋν τής αυτής ταντης γεννήσεως υλικόν αίτιον τον νίοϋ, σκεπτέον 

ώδί: τον νοϋ τριχώς λεγομένου κατά τήν κοινήν έννοιαν τών άν(ϋρώπήιον, τον 

έν τω παντι τωδε τον ΰύραϋέν τε καί έν ήμύν καί δν ήμεύς φαμέν αιτίαν καί 

? Θ( εό) ν καί π(ατέρ)α, τις τούτων αρμόσει εν άν υλικόν αίτιον ληφάηναι επί 35 

τής πρώτης γεννήσεως τού Χ(ριστο)ϋ ; Εί μέν δν καί Θεόν καί π(ατέ)ρα 

φαμέν έ’σται ό αυτός ποιητικόν αίτιόν τε καί υλικόν, τούτο δ' δτι άξύμβλητον 

27. 8. έοΗαηηΐδ Όατηαεοβηί, άβ (ΐάβ οΜΗοάοχα II, XXX (Μΐρηβ 94, 977). 
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καί νπερ ψιλήν επίνοιαν πάσαν και μηδέ ουστηναι δυνάμενον, δηλαδή που 
και τω τυφλώ' εί δ’ ό τον παντός πο)ς χρονικός άχρόνφ γενήοεται αίτιον 
καί ταντά γε υλικόν, νους ιόν καί μεταβληθείς νπό σου τω δνόματι, τον νουν 
ύλην μετονομάσαντος, τής ύλης ονοης χείρον των όντων καί διά τούτο μετον- 

5 σιον ρηθείσης τοις φιλοσόφοις, ώς υποκάτω γε ονοης τον δντος καί παντός 
66ν όντος οντινοσονν, σιωπή τιμάσθω ό θύραθεν, μάλλον [ δ5 ένκεκαλύφθω. Εί 

γάρ τώ τιμιωτάτα: ονκ έγχωρεϊτον, πολλφ γε μάλλον τό τελευταϊον καί έσχα¬ 

τον ετι, τό υλικόν αίτιον περί τά φυσικά καί την φυσικήν γέννησιν, ή δε 
μου νΐον γέννησις υπέρ ταντα. Περιττόν άρα φνσικοΐς αίτίοις χρήσθαι εν τή 

10 νπερ πάσαν φνσιν καί πάσαν επιστήμην καί πάντα λόγον γεννήσει. ’Έτι 
ουδέ μία επιστήμη περί των οικείων αρχών διαλέγεται, διά τό τάς άρχάς 
καί τάς θέσεις αναπόδεικτους είναι. Σν δέ τοληιας έπιχειρεΐν άποδεϊξαι τή 
εαυτόν επιστήμη την αρχήν των αρχών καί των αιτιών τήν αιτίαν. Δήλον 
άρα τό λήγον καί δστις εΐ καί οϊος αυτός. Τί δή σοί _ βούλεται τό τρίτον καί 

15 ειδικόν, παρέντι τό τελικόν; ’Άρ’ ήν δτε ονκ ήν ειδοπεποιη μένος δ λόγος 
καί εΐνεκα τονδε ύστερον χρονικώς γε είδοποιήθη ή αεί καί άϊδίως ήν 
ειδοπεποιημένος ; 'Ελού δνοΐν θάτερον, ή τό ήν δτε ονκ ήν, ή τδ αεί είναι 
καί άϊδίως. Εί μέν ονν ήν δτε ονκ ήν καί ύστερον είδοποιήθη γενόμενον 
κτίσμα, περιφανώς είναι λέγεις τον άκτιστόν. Εί δ5 αεί ήν καί έστι καί 

20 έσται, κενός σόυ ό λ.όγος, δ μηδέ λόγος άλλ' άλογος. Τί γάρ παθών, ώγαθέ, 

τό υπέρ- παν είδος είδοπεποιημένον ειδοποιείς, τό πάντα ειδοποιούν καί ον 
67τ άνεν μηδέν των έν τοις ονσιν είδος ου δυνατόν | νποστήναι αυτό; καί γάρ 

έστι των δντων παραγωγόν, μορφοπικόν, δημιουργόν καί τής ύλης προϋπαρ- 

χονσης κατά τους έξωθεν καί αίτιον τον τέλους διά τό ενεκά τον. οΰ δέ 
25 ένεκα λέγων φημί τήν άνω τον κόσμου συμπλήρωσιν. Πώς δ3 άν γένοιτο καί 

άλλη πη 4 αυτός γεννητός τε καί είδος τής γεννήσεως τής αυτόν, δέον άλλο- 

θ.εν νφεστηκέναι τό είδος καί έξωθεν; Παντός γάρ γεννητού τά αίτια θνρα- 

θέν τε καί προνπάρχοντα. Πώς ονν τήν τον νΐον θέλων γέννησιν δεΐξαι, 
νυν μέν ποεΐς τον π(ατέ)ρα ποιητικόν αίτιόν τε καί υλικόν, νυν δέ τον υιόν 

30 είδικό,ν αίτιον έαντοΰ ; καί εί μή βονλ.ει γε τελικόν, αυτά αυτών δντα και 
. αίτια καί υλικά, καί ειδικά καί τελ.ικά καί ποιητικά καί πεποιημένα, κατά τον 
Σκότον. Που τίθεται σοι τό πνεύμα, ώ τέτα; Τέλος καλείς αυτό ή είδος ή 
ύλην τής εαυτόν εκπορενσεως; "Η τί άν καί φαίης; ’Έροιο άν -οΐμαι 

, τον. Σκότον μελετήσας άναλαβών' καί άναλαβόιν ίδοις καί ίδά)ν γνοίης καί 
. 35 γνονς σχοίης καί αχών Σκότον έξεις τό τέλος έν τή ψυχή. Τον Σκότον δέ ό 

κτησάμένος εϊδεν δσα ό Σκότος. Δέδοικά σε, ώ ήθεΐε, μή προσκεϊσθαι τοις 
67ν τών αίρετιζόντοιν σοφίσμασι. Τίνοιν δέ τοΐνδε; Άρείφ \ καί Ώριγένει, ών 

- 32. ,Ιϋϊιαηηί,δ 8οοΙί, άβ άϊνΐβΐοηβ ηαΐηνχ, Ηάβν ίενίίηε 1 (Μίρηβ ΡΝ, 122,6198η). 

243 Μιχαήλ Αποστόλη, Λόγος περί Ελλάδος καί Ευρώπης 

δ μέν εφη πρός τινα τών τον Χρίστον ελλογίμων, «ω άνερ» ούτως ει:των, 

«δντα ό πατήρ έγέννησε τον υιόν ή ονκ όντα; Ει μεν ονκ όντα, οτε ουκ ην 

καί οντω κτίσμα καί νπό χρόνον εί δ’ δντα, περιττή ή γέννησις καί ον γεν¬ 

νητός»· άτερος δ’ ετέρως : «.δεόμενος τον έγέννησεν ή μή ; εί μέν δεόμενος, 

ένδεής ών, εί δέ μή, ονθ’ νΐον χρεία ούτε γεννήσεως». Τούτοιν, ώ ουτοι, 5 

έοίκατε έπεσθαι καί ούτε ξυνοράτε οϊ πίπτοντες ξννωθεΐτε τους μή είδότας 

καί ενπαρνφονς έκ τής άγαν φιλοσοφίας, ούτε ξννίετε ή βαράθρου χωρονσιν 

οί τής φιλοσοφίας υμών καί θεολογίας δαήμονες, 

4. Ξννήκατε δσον Ελλήνων και Ευρωπαίων έστι τό διάφορον τών αγίων, 

περί τε θεολογίας καί τής άλλης φιλοσοφίας ; ούχ νπεκσταίητ άν τοις ’Εώοις, 10 

τό κάλλος εύρονσι τών λ.όγων καί τήν φιλοσοφίαν αυτήν; Τις τών Ευρω¬ 

παίων Σωκράτους, Τιμαίου καί Πνθαγόρον σοφώτερος; Τις Πλάτωνος και 

5Αριστοτέλ.ους καί Ζήνωνος, τις 'Ηροδότφ καί Θουκυδίδη καί ζενοφώντι 

τών 'Εσπερίθ)ν εφάμιλλος; Τις Άντιφώντι καί Υπερείδη καί Δημοσθένει; 

Τις Όρφεί καί 'Ομήρφ καί Στησιχόρφ, κατά τήν ποίησιν, τις Πλωτίνω καί 15 

Πρόκλφ καί Πορφνρίω, τις Άρείφ καί 3Ωρι\γένει καί Ενσεβίφ, τοις τον 6^^ 

Χρίστον τον χιτώνα διεσχικόσι ; Τις Κνρίλλφ καί Γρηγορίφ καί Βασιλείω, 

τις κατά τήν πρώτην τέχνην ίσος ή παραπλήσιος ΝΡροδιανώ καί Άπολλω- 

νίφ καί Τρύφωνι; Οΐμαι δτι φαίητ' άν Κικέροινα τον σοφόν καί ποιητήν 

τον Βιργίλλιον. Εί ό’ δ λόγος φησί «.πρός δύο ούδ’ "Ηρακλής», τίνε άν 20 

είήτην δύο πρός δισμυρί ους; «'Λλλ, είσίν» φασιν «ήμίν καί π λείους τών 

δισμνρίων». Ξνμφημι καί αυτός καί ούτως έξεδεχόμην άποκοιθήναι μοι. 

Πλήν ον ξννοίδατε έαυτοϊς ώς Άθήναι μόναι τών έν 'Ελλάδι πλείονς άν 

έμαιώσαντο φιλοσόφους ή ήσαν ή έγένοντο έν πάοη 9 Ιταλία. Νυν ημείς 

έσμεν τά λείψανα τών 'Ελλήνων, ομολογώ. Καί υμείς ξυνομολ.ογεΐτε, ονκ 25 

ακοντες. Ιταλοί δέ τά νυν τά πρώτα τών Νταλών. Πρώτα δέ φημι λέγων 

καί λείψανα κατά γε τό τέλος ή τήν μέσην καί τήν αρχήν ί) τό δοϋλον καί 

τό ελεύθερον καί ούτεος δέ έχόντων ημών, έξεστιν ίδείν καί νυν καί πρό- 

τερον πάντη τής Ηταλίας "Ελληνας τά Ρωμαίων τους 'Εοπερίονς διδάσκον¬ 

τας. 'Εσπέριον δέ ονδένα ονδείς ονδεπώποτε οντ είδεν οντ’ ήκουσεν έν 'Ελλάδι 30 

τό)' "Έλληνα λόγον διδάξαντα' ουδέ γάρ ουδέ πλέον εί καί δννηθείεν άν καί 

βουλ.ηθείεν διδάξειαν} [ τον ήγεμόνος τών θύννων πάσαν τήν 'Ελλάδα κατα- 68ν 
δαρδάψαντος καί νυν έπιχειρονντος ήδη καί τή Ευρώπη, δν Θεός έξολέ- 

σειεν, ό δυνηθήναι τοσοντον άφείς καί κορεσθήναι ές τόδε τών αΐμάτοον 

ημών. Άλ.λά πανσον νυν αυτόν, Χ(ριστ)έ βασιλεύ, στήσον αυτόν τήν ορμήν, 35 

2. ΤΙιβοάονεΐί, βεοίβείαείώχ ΗίδΙονΐιν Ηΰ. 1, ά (Μφηβ 82, 912)_. 

4. Ονίρβηίδ, οοηΐνα ΟεΙαηηχ VIII, 75 (Μίρηβ ΡΟ, 11, 1558). 

20. ΡανοΆΐηΐορναρΗΐ, Θνχεί II, 206. 
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αποστόμωσαν τούτον και δόρυ και μάχαιραν κάμφϋητι, εύοπλαχνίοϋητι, 

διαλλάγηΰι, επιδε προς ημάς την άπολλυμένην πάλιν δραχμήν, ανακάλεσον τδ 

διεσπαρμένον γένος ημών, τδ πεπατημένον και ταπεινόν. Αδς τοΐς ϋεράπονσί 

σου τοΐς 'Εσπερίοις ομόνοιαν1 ϊοχνν, βουλήν, προθυμίαν και έλεον. Εξελε 

5 άφ’ ημών τδν πικρόν δήμιον και πολέμιον, δδς δμονοησαι πάσι τοΐς επώνυ¬ 

μο ις σον, εΐ και μή πρότερον δι5 α οϊδας, άλ?Λ νυν γονν δία τδ τους Ονννους 

άννποστόλως άσχημονεϊν και καταπατεί ν σον τα άγια, νβρίζοντας εις την 

άμώμητον πίστιν και την εκκλησίαν αυτήν, ήν ύπέσχου ,μηδε πύλας 'Αδου 
καταγωνίσασ&αι. Σοι βονλημα., όταν βουλή], σοι δνναμις, δτε άξιον, σοϊ 

10 τιμή, σοι δόξα, σοι κράτος εις τους αιώνας. 

! 
ι 
| 

8. ΜαΙΗ. 16, 18. 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΓΚΩΣΤΑΣ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (1805-1825) 

Ό Πατριάρχης Θ ε ό φ ι λ ο ς είναι από τούς άξιολογωτέρους αντιπρο¬ 

σώπους της Επαναστάσεις και είναι δίκαιον τώρα, μετά την άπελευθέρωσιν 
των Δωδεκανήσονν, νά τον γνωρίσωμεν καλύτερον. Ό κ. Π. Κρητικός εβοή- 

θησε μεγάλους την γνώσιν της πρόσωπικότητος τού Θεοφίλου μέ τά διάφορα 
κείμενα πού εδημοσίευσε εις την Δωδεκανησιακήν Επιθεώρησαν, τ· 1 και 2 

(1947-1948). ’Ίσως δεν είναι περιττή μια άνακεφαλαίωσις. 
Ή Πάτμος μέ την Πατμιάδα Σχο?ά)ν κα'ι την βιβλιοθήκην της μονής 

τού αγίου Ίοοάννου υπηρέτησε μεγάλους κατά τον 18ον αιώνα την πνευματι¬ 

κήν άναγέννησιν τής-Ελλάδος. Έδωκεν ονομαστούς διδασκάλους καί κληρι¬ 

κούς. Έδωκε, πλήν άλλων, καί τρεις δνομαστούς άγωνιστάς, τον Έμ μ α¬ 

ν ο υ ή λ Ξάνθον, τον Πατριάρχην Θεόφιλον, τον Δ η μ ή τ ρ ι ο ν 
Θ έ μ ε λ η ν, τον υπερασπιστήν τού Μεσο?^ογγίου. 

Ό Θεόφιλος έγεννήθη ίσως τό 17641, όπως συμπεραίνει ό κ. 

Π. Κρητικός, οχι τό 1774 ώς ενομίζετο πρωτύτερα. Τά πρώτά του γράμματα 
εδιδάχθη εις τήν Πάτμον, εκεί δέ εις την βιβλιοθήκην τής μονής πρέπει νά 
έσυνήθισε νά αντιγραφή χειρόγραφα καί νά καταγραφή ίδικούς του λόγους. 

Αί ειδήσεις περί σπουδών του εις τήν Σμύρνην ή αλλαχού δεν έχουν πολλην 
σημασίαν. ’Ίσως έμεινεν ολίγον καιρόν απλώς. Ό Θεόφιλος είναι γέννημα 
καί θρέμμα τού Πατμιακού περιβάλλοντος- οι συγγενείς του Παΐσιος Χαζίκος. 

καί ο έπειτα Πατριάρχης Αλεξάνδρειάς Π α ρ θ έ ν ι ο ς Π αγκ ώ σ τ α ς 
έβοήθησαν τήν μόρφωσιν τού Θεοφίλου. Τό 1789 εύρίσκετο ό Θεόφιλος εις 
Κωνσταντινούπολιν, όπως φαίνεται από σημείωμα τού ιδίου εις τον κώδικα 
φκγ' κατά τήν Πατμιακήν Βιβλιοθήκην τού I. Σακκελίωνος (σ. 227)·: «δ 
παρών λόγος έστί ποίημα Παϊσίου Τερομονάχου Χαζίκου τού Πατμίου 1789 

Σεπτεβρίου 24' τον αντέγραψα εγώ ό ανεψιός τού άνωθεν Παϊσίου- εν Κων- 

σταντινουπόλει εις τό Νεοχώρι». Εις τήν καλήν συνήθειαν τού μελετάν καί 
καταγράφειν όψείλομεν πολλά σημειώματα τού Θεοφίλου. Εις σημείο)μα πού 
έδημοσιεύθη δίς εις τον Εκκλησιαστικόν Φάρον (τ. 7 [1911] σ. 349 καί τ. 

29 [1930] σ. 99) όμιλεΐ περί νέου, όσης έφόνευσε Τούρκον ασελγή-καί έπροτί- 

1 'Ο Μαλανδράκης δέχεται έτος γεννήσεως τό 1760, 
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μησε τό μαρτύριον αντί του Μουσουλμανισμοί}· δυστυχώς ό Θεόφιλος δεν 

Ιση μείωσε τό όνομα του υπερήφανου νεομάρτυρος. Εις τό αυτό σημείωμα ό 
μέλλων φιλικός Θεόφιλος κάμνει και τάς εξής σκέψεις: «άλλ’ ώ γένος Ελλή¬ 

νων, ήμετεροι συμπολιται, έως πότε σκορπισμένοι καί π?αχνώμενοι; άποκό- 

ψωμεν ταυτα (τά δεσμά;) χαλκφ και λυτρωθώμεν δυναστείας Βαβυλωνίου» 

(^Μουσουλμάνου). 

Άφοΰ δ θειος του Θεοφίλου Π α ρ θ έ ν ι ο ς Π α γ κ ώ σ τ α ς έγινε 
Πατριάρχης Αλεξάνδρειάς (1788-1805), ήλθε βεβαίως καί ό ανεψιός, δεν 
γνωρίζομεν ακριβώς ποιον έτος, εις Αίγυπτον, όπου ΐσεος τό πρώτον έγινε 
μοναχός. Τό 1797 είναι αρχιμανδρίτης, ώς φαίνεται από σημείωμα του 
ίδιου εις τον ανωτέρω κώδικα τής Πάτμου : «τον παρόντα λόγον τον έγραψα 
εν έτει αψΗζ' υπαγορευόμενος υπό του Μακαριωτάτου πατρός ήμών καί 
δεσπότου κυρίου Παρθενίου Αλεξάνδρειάς, του καί θείου μου, δν καί έξε- 

φώνησα έν τφ καθολικφ ναφ του αγίου Νικολάου επ’ άμβωνος, ?Αρχιμαν- 

δρίτης Θεόφιλος». 

Καί άλλον λόγον σημειώνει δ «αρχιμανδρίτης Θεόφιλος» οτι έξεφώνη- 

σεν εις τον αυτόν Πατριαρχικόν ναόν του αγίου Νικολάου του Καΐρου τό 
1797 Απριλίου 3, όχι ΐσίος καθ’ υπαγόρευσιν τού θείου, διότι δεν λέγει 
τοιουτόν τι, 

Ό Θεόφιλος δεν ήτο μόνον ίεροκήρυξ άλλα καί διδάσκαλος έκτοτε εις 
τό Κάΐρον Ι, εις τό οποίον καί αργότερα ώς Πατριάρχης έπροστάτευσε την 
παιδείαν διορίσας τρεις διδασκάλους (Έκκλ. Φάρ. 29 [1930] σ. 113). 

Τό 1798 έξελέγη Μητροπολίτης Λιβύης, την οποίαν έκυβέρνησε μέχρι 
του 1805. Ή Επισκοπή Λιβύης περιελάμβανε τούς Χριστιανούς τής Βορείου 
Αφρικής ήτοι τής καθ’ αυτό Λιβύης, τής Τριπολίτιδος, ίσως καί Τύνιδος, 

τούς οποίους δεν γνωρίζομεν αν έπεσκέφθη ποτέ δ Θεόφιλος, όπως άλλοι 

Μητροπολΐται, όπως π.χ. δ Σαμουήλ Κ α π α σ ο ύ λ η ς, δ όποιος 
εχρεώνετο διά νά επισκέπτεται καί βοηθή τό ποίμνιόν του. Πιθανώτερον 
είναι ότι δ Θεόφιλος έμενε πάντοτε εις την Αίγυπτον πλησίον τού θείου του, 

τον όποιον εβοήθει. Τον Όκτώβριον τού 1802 συνώδευσε τον ασθενή Παρ- 

θένιον εΐς Ρόδον, οπού παρέμεινε μέχρι τού θανάτου του ήτοι μέχρι τού 
Σεπτεμβρίου τού 1805. Εις τον Εκκλησιαστικόν Φάρον (τ. 29, σ. 16) δημο¬ 

σιεύεται ή εικών τού Θεοφίλου ως Μητροπολίτου Λιβύης. 

Λόγος τού Θεοφίλου ως Μητροπολίτου Λιβύης σημειώνεται εις τον 
κώδικα φκγ' τής Πατμιακής Βιβλιοθήκης (σ. 227), επιτάφιος δέ αυτού εις 
τον Πατριάρχην Παρθένιον εις τον κώδικα φκδ'2. 

1 Βλ. τάς παρατηρήσεις τοΰ Δ. Καλλίμαχου περί των έν Καίριο σχολεάον, 

Έκκλ. Φάρ. 12 (1913) σ. 300. 

2 Έδημοσιεύθη υπό Μ. Μ αλ α ν δ ρ ά κη είς τον Έκκλ. Φάρ. τ. 32 (1933) σ. 69, 
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Είς τον ώραιον λόγον του, πλήν άλλων, λέγει δ Θεόφιλος : «πού είναι 
τό ασφαλές των ψυχών μας πηδάλιον, δι’ οΰ τάς αιγυπτιακός τρικυμίας .απα¬ 

θώς παρεπλέομεν; πού ή αμετάθετος τής γνώμης άγκυρα; πού δ καλός 
κυβερνήτης; πού ή γλυκεία των όμμάτων γαλήνη ; πού τό φαιδρόν τού χεί¬ 

λους μειδίαμα ; πού ή ευπροσήγορος δεξιά όπου μέ τοΰ στόματος τήν ευλο¬ 

γίαν δμοΰ καί τούς πάντας δακτύλους συνεπέσειε ;». 

Εις τον αυτόν Παρθένιον έγράφησαν και επιτύμβια επιγράμ¬ 

ματα, όχι ίσως υπό τού Θεοφίλου, άλλ’ ύπ’ άλλου . λογίου, τού έκφωνή- 

σαντος τον υπό τοΰ Τρύφωνος Εύαγγελίδου δημοσιευθέντα λόγον είς τήν 
Επετηρίδα των Βυζαντινών Σπουδών (τ. 5 [1928] σ. 251).- Εις τήν Ρόδον 
έγνωρίσθη μετά τού εκεί εξορίστου Φαναριώτου ήγεμόνος Ά λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ 
Σ ο ύ τ σ ο υ, δστις έβοήθησεν έπειτα είς τήν εκλογήν τού Θεοφίλου ώς 
Πατριάρχου Αλεξάνδρειάς, ώς άλλως είχε συστήσει καί δ Παρθένιος. . 

Ή εκλογή τού Θεοφίλου έγινεν ολίγους μήνας μετά τον θάνατον τού 
Παρθενίου τον Νοέμβριον τού 1805. 

Ώς Πατριάρχης Αλεξάνδρειάς ύπεστήριξε τά ελληνικά σχολεία, ώς εΐπο- 

μεν ανωτέρω, συνετέ?^εσεν είς τήν ίδρυσιν νοσοκομείου καί έκήρυσσε τον 
λόγον τού Θεού. Σιόζονται πολλοί λόγοι τού Θεοφίλου (π.χ. είς τον -κώδ. 

φκβ' τής Πατμιακής Βιβλιοθήκης, σ. 225), των όποιων δεν γνωρίζομεν πάν- 

τοτε τήν χρονολογίαν. ’Εκ τής εσωτερικής άναλύσεως θά ήτο δυνατόν νά 
καθορισθή ποιους έξεφώνησεν ό Θεόφιλος ώς Πατριάρχης. Πρέπει νά παρα- 

τηρηθή ότι ο! λόγοι καί τά σημειοόματα τού Θεοφίλου δεικνύουν προϊούσαν 
μόρφωσιν, διότι ούτος έμελέτα καί μέ τον καιρόν εφθασεν είς άνόπερον βα¬ 

θμόν σοφίας, ενώ τά πρώτά του γραφόμενα ήσαν ατελέστερα. 
Τό 1808 εύρίσκεται είς τήν Σ ύ μ η ν, ώς δ ίδιος σημειώνει είς τον 

κώδ. φκγ' τής Πατμιακής Βιβλιοθήκης. ’Εκεί ώμίλησεν «είς τον ναόν τής 
Παναγίας, είς τό Κάστρον», όπου έλειτούργησε. Δεν γνωρίζομεν τον λόγον 
τού ταξειδίου τοΰ Θεοφίλου εΐς Σύμην, έταξίδευεν όμως πολύ εύκολα καί 
ίσως έδέχθη απλήν πρόσκλησιν φίλων του ναυτικών Συμαίων νά λειτουρ- 

γήση είς τήν πατρίδα των. 
Τον Όκτίόβριον τού 1819 δ Θεόφιλος ήλθεν είς Πάτμον1 διά νά 

ήσυχάση καί περιποιηθή τήν υγείαν του, δέν τού έπέτρεψαν δέ πλέον αί περι¬ 

στάσεις νά έπιστρέψη είς Αίγυπτον. Είς τήν Πάτμον τον συνήντησαν τό 
1820 οϊ απεσταλμένοι τού Ύψηλάντου μέ συστατικόν γράμμα τοΰ 
Μιχαήλ Σούτσου Βοεβόδα καί τον ενέγραψαν ώς φιλικόν επι- 
σημότερον, διότι βεβαίως είχε λάβει γνώσιν προηγουμένως καί συνεργασθεί 

1 Τ ρ. Εύαγγελ ί δ ο υ, Συμπληρωματικά του Αλεξάνδρειάς Θεοφίλου, Έκκλ. 

Φάρ., τ. 30 (1931), σ. 176. 
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μετά των φιλικών. Εις τούς απεσταλμένους τού Ύψηλάντου έδωκεν ό Θεό¬ 

φιλος συνδρομήν έκ δΰο χιλιάδων γροσίων και συστατικά γράμματα προς 
σημαίνοντος "Ελληνας εις την Αίγυπτον. Ή επισημότερα συνεργασία τού 
Θεοφίλου άπέβη ώφελιμωτάτη, συνεκίνησε δέ μεγάλους τούς φιλικούς τής 
Όδησσοΰ. Ούτοι είς γράμμα των προς τον Θεόφιλον γράφουν οτι «ζώσιν 
ετι χάριν τής Ελλάδος Βασίλειοι και Χρυσόστομοι διακραιούντες τούς πνευ¬ 

ματικούς της οΐακας... Ζήθι ούν, θεσπέσιε άνερ, τοιούτος ών καί φρονών 
δσα ή θεία Βουλή προοδρισεν από χρόνων αιωνίων δι’ αποκαλύψεων καί 

προρρήσεων» 1. 

Συνιστούν τούς εν Σμύρνη Εφόρους, εις τούς οποίους πρέπει νά στέλ- 

λωνται τά χρήματα διά νά τεθώσιν εις την γενικήν κάσσαν. Τό γράμμα 
δεικνύει την μεγάλη ν εμπιστοσύνην πού ενέπνευσεν ό Θεόφιλος. Πράγματι 
ούτος ήρχισε νά άλληλογραφή μέ κληρικούς καί λαϊκούς καί νά κηρύσση τό 
κήρυγμα τής ελευθερίας καί νά ζητή καί τήν οικονομικήν ενίσχυσιν. Δεν 
γνωρίζομεν δλην τήν αλληλογραφίαν τού Θεοφίλου, αλλά καί μόνον τό 
γράμμα2 προς τον Επίσκοπον Λερού καί Καλύμνου Ιερεμίαν αρκεί νά 
δείςη τό πνεύμα"καί τό αίσθημα τού Θεοφίλου : «Βάλλετε καλά είς τον νοΰν 
σας δτι από δσας δυστυχίας δύναται νά πάθη ό άνθρωπος ή πλέον απαρηγό¬ 

ρητος είναι ή δουλεία... Έπικαλεσάμενοι λοιπόν τήν έξ ύψους, βοήθειαν καί 
άσπασάμενοι εις τον άλλον μέ τά δάκρυα τής έλπίδος καί τής χαράς, οί νέοι 
μέ τά δπλα, οί γέροντες μέ τάς εύχάς καί παραινέσεις, οΐ ιερείς μέ τάς: ευλο¬ 

γίας καί προς τον Θεόν δεήσεις, δλοι όμού ηνωμένοι, γενναίοι τού ελληνικού 
ονόματος κληρονόμοι, πολεμήσατε γενναίως περί πίστεως, περί πατρίδος,. περί 
γυναικών καί τέκνων, περί πάσης τής παρούσης καί έπερχομένης τών Γραι¬ 

κών γενεάς...». 

Κατά τό αυτό έτος 1820 ό Πατριάρχης Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ε' έγραψεν 
είς τον Θεόφιλον νά μεσολάβηση νά. άναγνωρισθή. από τήν μονήν καί τό κοι¬ 

νόν τής Πάτμου τό χρέος τό όψειλόμενον είς τον εν Κωνσταντινοπόλει «Έφο¬ 

ρον», Αλέξανδρον X ά τ μ α ν ο ν, δι’ οσα έπλήρωσεν ούτος εις 

τούς Τούρκους8 δΓ υποθέσεις πατμιακάς. 

Ό Χάτμανος, ως συγγενής τού X α ν τ ζ ε ρ ή καί σχετιζόμενος μέ τούς 
Τούρκους, είχεν όρισθή άντιπρόσοοπος τής Πάτμου είς Κω.νσταντινούπολιν 

διά φορολογικά καί άλλα ζητήματα. 

Γνωρ.ίζοντες τήν επικοινωνίαν καί συνεργασίαν τού Θεοφίλου μέ φιλι¬ 

κούς έννοούμεν ευκόλως πώς ή. Πάτμος έκήρυξεν έκ τών πριότων τήν Έλλη- 

1 Τό γράμμα εδημοσίευσεν ό Τ. Εύαγγελίδης, ΈνίΓ άνωτ. 

2 νΕνθ’ άνωτ. 

8 Τό γράμμα έδημοσιεύθη υπό Δ. Καλλίμαχου είς τον Έκκλ. Φάρ. τ. 10 

(1912) σ. 281. 
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νικήν Έπανάστασιν. Τήν δο^δεκάτην Απριλίου 1821, τήν τρίτην τής Διακαι- 

νησίμου ό Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Θ έ μ ε λ η ς άνεπέτασε τήν σημαίαν τής ελευθε¬ 

ρίας είς τήν πλατείαν τής αγίας Θεοκτίστης τής Λ ε σ β ί α ς (τής 
άγια Λεβιάς, όπως λέγεται σήμερον) «λιτανευόντων του ιερού κλήρου καί τρύ 
λαού μετά τών θείων έκτυπωμάτων» λ—1Τής τελετής προΐστατο δ Πατριάρχης 
Θεόφιλος, δστις, αφού ευλόγησε τήν σημαίαν τής ελευθερίας, έξεφώ- 

νησε λόγον προτρεπτικόν προς ιόν ένθουσιώντα λαόν. Ό λόγος ούτος, 

καθ' δσον γνίορίζω, δεν έδημοσιεύθη. Τήν πρώτην Μαΐου 1821 έξεφώνησεν 
ό Θεόφιλος είς τήν αυτήν πλατείαν δεύτερον λόγον, τον οποίον γνοορίζομεν 
από διπλήν δημοσίευσιν *. Διά τού ωραίου λόγου του δ Θεόφιλος ζητεί νά 

εξύψωση τό φρόνημα, νά στερέωση τον αγώνα διά τής ομονοίας : «Μέ τό 
στόμα τό λέγω καί μέ τήν καρδίαν τό ομολογώ, δτι πολλάς άφορμάς έχετε 
σήμερον, Χριστιανοί μου ’Ορθόδοξοι, νά χαίρεσθε από ψυχής καί νά 
εύφραίνεσθε' επειδή ήλθεν ή σωτηρία ημών καί ή αρχαία τού γένους ελευ¬ 

θερία" εγγύς, επί θύραις ή απώλεια τού τυράννου... ήμπορούμεν νά όνομά- 

ζωμεν τήν ελευθερίαν τού γένους μίαν λαμπροτάτην εποχήν τών ημερών μας, 

ή οποία καί αναμφίβολος πρέπει νά γραφθή είς τά άξιολογώτερα τών 
βιβλίων τού κόσμου εις ένθυμησιν αιώνιον καί ανεξάλειπτου, καθοός διαβά- 

ζομεν διά εκείνους τούς προγόνους μας, τούς θαυμαστούς ήρωας, τούς Λεωνί¬ 

δας λέγω, τούς Μιλτιάδας, τούς Θεμιστοκλέας, τούς Έπαμεινιονδας... ώ 
αγάπη, ώ ειρήνη, ώ. ομόνοια! τό γλυκύ πράγμα καί όνομα! μακαρία εκείνη 
ή γή οπού κατοικείς! μακαρία εκείνη ή χώρα οπού σε έχει».— 

Τήν δωδεκάτην Μαΐου 1826 έξεφώνησεν δ Θεόφιλος έτερον μακρόν 
λόγον «έν τή κατά Πάτμον άγίςι Λεσβί<?», εις μνημόσυνου τού θερμουργού 
Πατμίου φιλικού Δ η μ η τ ρ ί ο υ Θ έ μ ε λ η, ό· όποιος άπέθανε κατά τήν 
δευτέραν πολιορκίαν τού Μεσολογγίου3 *. 

Ενθυμείται αρχαίους συγγραφείς καί ήρωας καί χριστιανικά παρα¬ 

δείγματα αγάπης διά νά έκτιμήση δεόντως τον ηρωισμόν τού Μ ε σ ο λ ο γ- 

γιου: «απορώ λόγων, δεν είναι τοσαύτη τών έμών λόγων ή; δύναμις ώστε 
νά φθάσω είς τήν άφήγησιν τών δσα ηρωικά κατορθώματα έχομεν τών έν 
Μεσολογγίψ πεσόντων γενναιότατων αδελφών μας...». Κάμνει τήν παρατή- 

1 Βλ. σημείωμα τοΰ I. Σ α κ κ ε λ ίω ν ο ς, Πανδώρα, τ. 16 (1866), σ. 530. 

2 ΈδημοσιεύΟη άπό τον Μ. Μαλανδρ.άκην είς τον Έκκλ. Φάρον, τ. 32 

(1933), σ. 75 καί από τον Π. Κρητικόν είς τήν Δωδεκανησιακήν Έπιθΐώρησιν, 

τ. 1, 344. 

8 Έδημοσιεύθη υπό τοΰ μαθητου μου Ευαγγέλου Σ α (3 ρ ά μ η είς τον 

Έκκλ. Φάρον τ. 32, 1933, σ. 52 - 78. Γράμμα τοΰ Θεοφίλου προς τον Λάζαρον καί 

Γεώργιον Κουντουριώτην έδημοσιεύθη υπό τοΰ Λ. Λυγνοΰ είς τό Άρχεΐον Λαζά¬ 

ρου καί Γεωργίου Κουντουριώτη τ. 1 (1920) σ. 173. 
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ρησιν δτι οί Τούρκοι νικήται μετά την έξοδον του Μεσολογγίου δεν ήμπό- 

ρεσαν νά χαρουν, όπως δεν έχάρη ό Αννίβας μετά την νίκην του εις τάς 
Κάννας, διότι εσυλλογίζετο τάς ζημίας του και την γενναιότητα των εχθρών 
του. Τό τέλος, του λόγου του Θεοφίλου έχει ώς έξης : «*Ω ψυχαί άκτινοβο- 
λοΰσαι των αοιδίμων κα'ι μακαρίων Δ η μ η τ ρ ί ο υ Θ έ μ ε λ η καί Μέσο- 

λογγιτών, των νέων Μακκαβαίων, δέξασθε εύμενώς την ευγνωμοσύνην των 
συμπολιτών σας, οϊτινες ραντίζουν σήμερον μέ.τά πικρά αυτών δάκρυα την έν¬ 
τιμον μνήμην σας, εΰλογοΰν καί μακαρίζουν τό σεβαστόν μνημόσυνου σας...». 

Πλήν τών ομιλιών, έζήτει διά τής μακράς αλληλογραφίας του νά συμβου- 

λεΰπ καί όδηγή νά έπιζητή την λυσιν διαφόρων ζητημάτων. Πολλά γράμματα 
σχετικά έδημοσιεύθησαν υπό του κ. Κρητικού εις την Δωδεκανησιακήν 
Έπιθεώρησιν (τ. 1 καί 2, 1947-1948). 

Μεγάλη υπήρξεν ή χαρά του Θεοφίλου, όπως όλο)ν τών Ελλήνων, επί 
τή σφίξει τοΰ Ί ω ά ν ν ο υ Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α. Εις την Πάτμον έγινε 
ευχαριστήριος λιτανεία, τής οποίας προέστη 6 Θεόφιλος. Εις γράμμα του 
προς τον Καπδίστριαν από 13 Φεβρουάριου 1828 όμιλε ι περί τής «επ’ εσχά¬ 

των τών ημερών επισήμου καί σωτηριώδους επιδημίας αυτού εις την πατρίδαν 
καί πότνιαν γην τής Ελλάδος» '. Τον Καποδίστριαν έπεσκέφθη εις Αίγιναν, 

φαίνεται δ’ δτι οΰτος τον έξετίμησε καί τον ήθελε Πρόεδρον τής Συνόδου. 
Ό Θεόφιλος άνέλαβε καί διάφορα ταξίδια υπέρ εθνικών σκοπών. Ουτω 

τό 1821 έπεσκέφθη τον πλεΰσαντα εις τό Ανατολικόν Αιγαΐον ελληνικόν 
στόλον διά νά ένθαρρύνη καί εύλογήση. Περί τής έπισκέψεως ταυτης γράφει 
ό Ιωάννης Φ ι λ ή μ ω ν 2 : «ό σεβάσμιος ουτος καί διά την υψηλήν 
θέσιν καί διά την αρετήν καί διά τό βαθΰτατον γήρας εκκλησιαστικός πατήρ 
έθεωρήθη θεόπεμπτος έν τοιαΰτη ώρα. 'Ως τοιούτου δέ την χεΐρα κατησπά- 
σθησαν μεθ’ άπάσης τής εΰλαβείας καί την ευλογίαν έπεκαλέσθησαν όλοι οι 
ναΰται καί όλοι οί πλοίαρχοι. Διέμεινε δ’ έν τφ στόλφ επί ημέρας τινάς 
άγιάζων, νουθετών καί ενθαρρύνουν τους πάντας». Κατά την έπίσκεψιν αυτήν 
συνεβίβασε τούς Ψαριανούς μέ τούς άλλους νησιώτας καί ή ένωσις τών ελλη¬ 
νικών ναυτικών δυνάμεων είχε μεγάλας συνέπειας υπέρ τής Έπαναστάσεως. 

"Οπως έπεσκέφθη τον στόλον, έσπευσε καί εις την "Υδραν3 τό αυτό έτος 
1821 διά νά έργασθή προς συμβιβασμόν τών απόψεων τών νησιωτών καί 
βοηθήση πάλιν την ένωσιν τών ελληνικών δυνάμεων. 

'Ως φαίνεται καί έκ τών ανώτερο.), ό Θεόφιλος παρηκολοΰθει έργω καί 
λόγορ την μεγάλην Έπανάστασιν καί την έβοήθει, δσον ήδύνατο. 

1 Δωδεκανησιακή Έπιθεώρησις τ. 2 (1948) σ. 16. 

2 Δοκίμων 'Ιστορίας τής Ελληνικής Έπαναστάσεως τ, 4 (1861) σ. 175. 

3 Μ. Μαλανδράκη, Συμπληρωματικά! σελίδες σ. 12. 
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Εις γράμμα του γράφει σ/ετικώς1 : «άγο)νιζόμενοι τον καλόν τούτον 
αγώνα πάσι τρόποις τε καί δυνάμεσι, παρακαλούντες, νουθετούντες, έλέγ- 
χο.ντες φέρομεν κρατερώς την μακράν ταΰτην υπερορίαν εις την λαμπράν ταύ- 
την πατρίδα μας καί προς τοΐς άλλοις την δεινήν καθυστέρησιν τοΰ παρά 
Θεού ημών έγχειρισθέντος άποστολικοΰ Πατριαρχικού θρόνου ανεχόμενοι 
έκόντες άέκοντες τών περιστατικών την δυσχέρειαν». 

Ή μακρά απουσία έξ Αίγυπτου ήνάγκασε τό Οικουμενικόν Πατριαρ- 
χειον, υπό την πίεσιν ίσως καί τής Τουρκικής Κυβερνήσεως, νά παύση τον 
Θεόφιλον2, την 14 Όκτιοβρίου 1825 καί νά διορίση διάδοχόν του τον 
Τ ε ρ ό θ ε ο ν. 

Τήν 24 Ιανουάριου 18333, άπέθανεν έν Πάτμφ καί έτάφη εις τό κοι- 
μητήριον τής Μονής τού αγίου Ίωάννου, 

ΤΤ διαμονή τού Θεοφίλου επί τόσα έτη μακράν τοΰ Πατριαρχικού Θρό¬ 
νου τού έστοίχισε πολύ. Οίκονομικώς ύπέφερε. Τό Ελληνικόν Κράτος δεν 
ήδύνατο τότε νά βοηθήση, μόνον δ’ ή Μ. Έκκ?νησία καί ίσως καί μερικοί 
εύπορώτεροι φίλοι έβοήθουν τον Πατριάρχην. ■* 

Αί δυσχέρειαι έν τούτοις τού βίου δεν έμάραναν τον ζήλον τοΰ Θεοφί¬ 

λου, δστις έμελέτα έν Πάτμφ καί έγραφε 4 καί διετήρει τήν μεγάλην αλληλο¬ 

γραφίαν ως είπομεν. 
Ό Θεόφιλος υπήρξεν έκ τών εύγενεστέρων Κληρικών τής Μεγάλης Έπα¬ 

ναστάσεως. Δικαίως άφιερώθη «εις μνήμην» του ό 29ος τόμος τού περιοδι¬ 
κού Εκκλησιαστικός Φάρος μέ μελετάς σχετικάς {αύτ. καί αντίγραφα τού 
Θεοφίλου)6. 

Ιί. ΑΜΑΝΤΟΣ 

1 Δωδεκανησιακή Έπιθεώρησις. 2. 105. 

2 Ή παΰσις παρά Κ α λ λ ι ν ί κ φ Δ ε λ ι κ ά ν η, Πατριαρχικά έγγραφα, 1904, 

σ. 74. 

8 Πανδώρα, τ. 14 (1864) σ. 599. 

4 Είς τό Βυζαντινόν Μουσεΐον 3Αθηνών υπάρχει κώδιξ τοϋ Θεοφίλου ύπ’ άριθ. 

138 υπό τον τίτλον «Φαρέτρα πνευματική» μέ αύτόγραφα σημεαόματα καί διάφορα 
αντίγραφα και μαρτυρίας πατερικάς κατά Λουθηροκαλβίνων. 

δ Βλ. περί αύτοϋ καί Χρ. II α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, Ιστορία τής Εκκλησίας 
Αλεξάνδρειάς, 1935, σ, 796. 
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Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Ό μόνος ιστορικός, εκ των μεγάλων ιστορικών τοϋ ΙΘ' αίώνος, του 
άποκληθέντος αίώνος των ιστορικών, δστις έπραγματεύθη την Ιστορίαν τής 
Κυρίως Ελλάδος, δηλαδή τής Ελλάδος τής εκτεινόμενης προς νότον τοϋ 
Όλυμπου και τών Καμβουνίων όρέων, ως εστίας καί κέντρου τοϋ έλληνι- 

σμοϋ, εντός τής δ?νης βυζαντινής ιστορίας, ήτο ό ΟιΐδΙ&ν ΗογΙ:ζ1>6Γ£. 

"Εκτοτε μέχρι σήμερον οΰδείς άλλος ιστορικός έπανέλαβε την προσπάθειαν 
εκείνου. Άλλ’ οΰτε αυτός ό Η6γ1ζ1>€Γ£, οϋτε ό μεταφραστής τοϋ έργου 
τοΰτου, τοϋ έπιγραφομένου «Ιστορία τής Ελλάδος από τής λήξεως τοϋ 
αρχαίου βίου μέχρι σήμερον» εις τόμους τέσσαρας, καθηγητής Παύλος Κάρο - 

λίδης, ήρμήνευσαν διατί ή Κυρίως 'Ελλάς 1 εντός τοϋ βυζαντινού κράτους, 

κατά τούς πρώτους βυζαντινούς αιώνας, είχε περιέλθει κατά τό πλειστον εις 

άφάνειαν. 

Ούτως ό μέν Παύλος Καρολίδης, Αυτόθι, Τόμ. Α', έν Άθήναις, 1906, 

σ. 10 έ. λέγει «καθ’ δν χρόνον κέντρον εκπάγλως λαμπρόν τοϋ έλληνισμοϋ 
καθίσταται τό Βυζάντιον, πάσα ή ηθική καί πνευματική καί δή καί υλική 
δυναμις τοϋ ελληνισμού μεθίσταται από τής ευρωπαϊκής Ελλάδος εις τήν 
ασιατικήν Ελλάδα. "Από τοϋ Τ' μέχρι τοϋ ΙΑ' μ.Χ. αίώνος ή ευρωπαϊκή 
Ελλάς, καί μάλιστα αί κυρίως ελληνικοί χώραι, περιέρχονται τό πλειστον εις 
άφάνειαν, εις μεγάλην δέ περιίστανται, πλήν δλίγων εξαιρέσεων, υλικήν καί 
ηθικήν αδυναμίαν- καί έκ τοϋ Βυζαντίου, καί κατ’ ακολουθίαν έκ τής ασια¬ 

τικής Ελλάδος, άρυονται τήν υλικήν καί ηθικήν δΰναμιν τής συντηρήσεως 
αυτών». Άλλα διατί αί χώραι τής Κυρίως Ελλάδος περιέρχονται εις άφά- 

νειαν, κατά τούς πρώτους βυζαντινούς αιώνας, δεν λέγεται. Αυτός ό ΗογΙζ- 

έν τή Τστορίςι τής Ελλάδος επί τής ρωμαϊκής κυριαρχίας, τόμ. Γ', σ. 

504, μετάφρ. Π. Καρολίδου, λέγει. «Μετά τήν επιδρομήν τοϋ Άλαρίχου... 
τά γεγονότα (από τού τετάρτου μ.Χ- αίώνος) έμαρτΰρουν οτι ή αρχαία άμι- 

1 ’Άς σημεκοθη ένταΰθα οτι ό "Ελλην ιστορικός Κων. Παπαρρηγόπουλος, Ιστο¬ 

ρία του ελληνικού έά-νους, έκδ. Δ', τόμ. Γ', σ. 1 ονομάζει Κυρίως 'Ελλάδα τήν έκτει- 

νομένην προς νότον τών Θερμοπυλών. ’Αλλ’ ίδέ Δικαιάρχου Περιήγησιν 'Ελλαδος, 

έν Οεο,ζτ. Οτεεοί τηΐποτ, έκδ. Μϋΐΐβτ, Τόμ. Α', σ. 103. Βλ, και Διονυσίου Ανα¬ 

γραφήν, ΑυτόΟ'. σ. 239. 

Ή ύέσις τής κυρίως Ελλάδος εντός του Βυζαντινού κράτους 

γης ελληνική φυλή ύφίστατο έτι βιοϋσα απλώς βίον επαρχιακόν μέχρι τών 
αρχών τών μεγάλων σλαβικών μεταναστεύσεων... Ή Ελλάς ύφίσταται έιι 
ως επαρχία ολίγον μνημονευόμενη έν τή παρά τον Βόσπορον πρωτευοΰση' 
καί ολίγης άξιουμένη συνήθως συμπάθειας, ώς επαρχία μή έχουσα αξίαν υλι¬ 

κήν, επαρχία .σχεδόν άποζήσασα». Άς σημειωθή όμως ενταύθα δτι ό *Έλλην 
ιστορικός Κων. Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία τού ελληνικού έθνους, έκδ. Δ' 
τόμ. Γ', σ. 6, δέχεται δτι τό ελληνικόν έθνος καί εν αυτή τή Ευρώπη διέ- 

σωζεν ηθικήν τινα και υλικήν ρώμην. 

Άλλα διατί ή Κυρίως Ελλάς κατά τούς πρώτους βυζαντινούς αιώνας, 

ήτοι από τοϋ τετάρτου καί έξης, περιέρχεται εις άφάνειαν καί παραγκωνίζεται 
υπό τής Κυβερνήσεως τοϋ Βυζαντίου ; Τδού τό αίτιον- 

Άφ3 δτου τό ανατολικόν ρωμαϊκόν κράτος μετεμορφάίθη εις βυζαντινόν 
ελληνικόν κράτος, από τοϋ Δ' μ.Χ. αίώνος καί έξης, ή Κυρίως 'Ελλάς μεθί- 

σταται διά πρώτην φοράν εις εσωτερικήν περιοχήν τοϋ νέου βυζαντινού κρά¬ 

τους, τό όποιον στρέφει τήν μέριμνάν του καί περιβάλλει μέ τάς φροντίδας 
του ιδία τάς περιφερειακός αυτού περιοχάς, δ εστι τάς συνοριακός. Διότι 
αί συνοριακοί περιοχαί τού κρατικού, οικονομικού καί εθνικού εδάφους 
είναι έκείναι διά τών οποίων τό κράτος λαμβάνει καί έξ άλλου προσφέρει 
τήν ύλην, τήν οποίαν ή ζωή τοϋ λαοΰ καί τοϋ κράτους χρειάζεται. "Ενα 
διαρκές δούναι καί λαβειν τοϋ κράτους διά τών συνόρων του ευρίσκει άμε- 

τρήτους οδούς διεξαγιυγής. Διά τούτο εις τάς συνοριακάς περιοχάς συναν¬ 

τιόνται άφ’ ενός πάσαι αί παρασκευαί προς προστασίαν καί άφ’ ετέρου προς 
προαγωγήν τών ανταλλαγών τοϋ κράτους- άμφότεραι δέ έκεΐ συνδυάζονται, 
όπως εις τήν επιδερμίδα ζφων καί φυτών, εις αξιοθαύμαστα περιφερειακά 
τοϋ κράτους όργανα. Συνδυασμοί εκεί γίνονται εμπορικών καί οχυρών πόλεων, 

γεφυρών καί φρουρίων. Τών Ιδιοτήτων όμως τούτων εστερεΐτο ή Κυρίως 

'Ελλάς, εντός τοϋ όλου βυζαντινού κράτους, λόγφ τής γεωγραφικής αυτής 
θέσεως, τήν οποίαν κατείχε. "Ισα-ίσα μάλιστα ή γεωγραφική θέσις τής 
Κυρίως α Ελλάδος, εντός τοϋ όλου βυζαντινού κράτους, καί έδικαιολόγει 
κάπως τήν παραγκώνισιν τής χώρας ταύτης υπό τοϋ Βυζαντίου. Διότι ό 
"Ολυμπος άφ5 ενός καί ή ορεινή άλυσις ή προς δυσμάς τοϋ Όλύμπου, τά 
Καμβούνια όρη, εκτεινόμενα προς δυσμάς μέχρι τής Πίνδου, αποτελούν γεω¬ 

γραφικόν φράγμα καί χωρίζουν τήν Μακεδονίαν από τήν Κυρίως Ελλάδα, 

απομονώνουν τήν Κυρίους Έ?Αάδα. Ή Κυρίως Έλλας είναι άπομονωμένη 
μεταξύ τώ>ν δρέοον τούτων καί τής περιβαλλούσης αυτήν θαλάσσης, όπως 
άπομονωμένη ήτο εντός τής κοιλάδος τού Πάδου ή Βενετία καί ή Ελβετία 
έξ άλλου. Διά τούτο καί διαφοροποιήθη ό λαός τής Κυρίως Ελλάδος από 
τούς Μακεδόνας κατά τήν αρχαιότητα, ούτως ώστε ή μακεδονική διάλεκτος 
κατά τον Ε' καί Δ' αιώνα π.Χ. δεν κάτενοεΐιο εύκόλοας υπό τών νοτιωτέ- 

ρων Ελλήνων. Ή τοιαύτη γεαιγραφική άπομονωοις τής Κυρίως Ελλάδος 
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ήδύνατο νά διευκολύνη άφ3 ενός έπιδρομάς και έποικήσεις από βορρά, ώς 
ήσαν αί σλαβικαί, εξ άλλου δέ καταφυγήν διωκομένων πολιτικών άνδρών, ή 
διάδοσιν πολιτικών και θρησκευτικών ιδεών, αΐτινες ευρισκον εις την Κυρίως 
Ελλάδα χώρον κατάλληλον προς άνασΰνταξιν και καλλιέργειαν, μακράν του 
επιτηρούντο; οφθαλμού τής βυζαντινής κυβερνήσεως, όπως έν προκειμένφ ή 
θρησκευτική ιδέα τής είκονολατρείας. Ή ερμηνεία μου αΰτη εξηγεί και τήν 
ευδοκίμησιν τής ελληνικής έπαναστάσεως τοϋΊ821 εις τήν Κυρίως Ελλάδα, 
έναντι τοϋ διαδεχθέντος τό βυζαντινόν οθωμανικού κράτους. 

Άλλ3 ας έπανελθωμεν εις τό θέμα τής μερίμνης περί των περιφερεια¬ 

κών επαρχιών του βυζαντινού κράτους Ι. 
'Η μέριμνα τοϋ βυζαντινού κράτους περί των περιφερειακών περιοχών, 

τής 3Ανατολής, τοϋ Βορρά καί τής Δΰσεως (Ιταλία), εκορυφώθη από τοϋ Δ' 
αίώνος και εξής, λόγω των απειλών εις τάς οποίας ήτο εκτεθειμένον εισβολής 
εις αϋτάς, αϊτινες έπετάθησαν από τοϋ έκτου αίώνος. Καί όπως ή περιφέρεια 
ενός γεωμετρικού κΰκλου εύρίσκεται εις στενήν γενετικήν καί μηχανικήν σχέ- 

σιν προς τό κέντρον του, τό έξ ίσου άπέχον από κάθε σημεΐο.ν τής περιφέ¬ 

ρειας, οϋττο συγκεντρώνεται καί εις τό πολιτικόν κέντρον τοϋ βυζαντινού κρά¬ 

τους, ήτοι εις τήν Κωνσταντινούπολη», μεγαλϋτερον ποσόν περιφερειακών 
συμφερόντων από κάθε άλλο σημείον τοϋ κράτους, μή αμέσως κείμενον επί 
των συνόρων, όπως είναι ή Κυρίως Ελλάς. Καί εκ τής ιστορίας διδασκό- 

μεθα ότι τό ρωμαϊκόν κράτος μάς παρέχει διδακτικώτατα παραδείγματα τφ 
όντι ενισχϋσεθ)ς των σχέσεων τής περιφερείας μέ τό κράτος. 

Διά τούτο εις τήν περιοχήν τοϋ 'Ρήνου ποταμού, ή οποία, λόγφ τής 
στρατιωτικής μεγάλης σημασίας της, ώς συνόρου, κατείχετο ίσχυρώς από 
ρωμαίους στρατιώτας καί υπαλλήλους, έπροχώρησεν ό εκρωμανισμός ταχύ¬ 

τερα παρά εις τήν Γαλατίαν. "Οταν δέ προς άντιμετοοπισιν εισβολής τών 
βαρβάρων τό ρο^μαϊκό.ν κράτος τάς μεγαλυτέρας του στρατιωτικός δυνάμεις 
άπέστειλεν εις τά σύνορα τοϋ Δουνάβεοος ποταμού καί τήν επικινδυνωτάτην 
ταϋτην περιοχήν έστήριζε διά μεγίστης δαπάνης, οί ρωμαϊκοί λεγεώνες επί 
μάλλον καί μάλλον έκεΐ έξιλλυρίζοντο. Αϋτοκράτορες εκεί ένεδϋοντο ιλλυρικά 
ενδύματα, εξ Ιλλυρίας δέ καί Παννονίας άνδρες άνήλθον εις τον θρόνον 
τών ρωμαίων αϋτοκρατόρων. Ταϋτα άποδεικνΰουν έμφανώς τό ενδιαφέρον 
τής 'Ρώμης περί τών περιφερειακών εκείνων τοϋ Κράτους περιοχών. 

Περί τής Βρεταννίας ό Θεόδ. Μοίϊΐηιεεπ, έν Κοηιίεοΐιε Οοδοΐιίοΐιΐο, 
τόμ. Ε\ σ. 117 λέγει. «Άν έν τή σημερινή Άγγλίςι, πλήν τής Ουαλίας καί 
μέχρι πρό τίνος τής Κορνουαλίας, ή αρχαία τής χώρας γλώσσα έξηφανίσθη, 
τούτο έπήλθεν οχι διότι αϋτη ϋπεχώρησεν εις τούς Άγγλους ή εις τούς Σάξω- 

1 *Ιδέ Ρ γ ί θ. Καΐζεί, Ροΐθΐδοΐιε Οεο^ΓπρΙιίε, έκδ. Γ’, 1923, σ. 184. 
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νας, άλλ εις τό ριομαϊκόν Ιδίωμα. Καί ώς έν ταΐς παραμεθορίοις χώραις συνή¬ 

θως γίνεται, κατά τούς υστέρους αύτοκρατορικούς χρόνους ούδείς πιστότερος 
εις τήν 'Ρώμην άνεδείχθη από τον Βρεταννόν. Δεν έγκατέλιπεν ή Βρεταννία 
τήν 'Ρώμην, άλλ3 ή 'Ρώμη τήν Βρεταννίαν». Ταϋτα σημαίνουν ότι ή δΰνα- 

μις τοϋ κράτους επί μάλλον καί μάλλον προεκτείνεται προς τάς περιφερειακός 
περιοχάς περί τών οποίων τό κράτος εΐχε μέγα ενδιαφέρον. 

Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ή εισβολή τών Λομβαρδών εις τήν 
Ιταλίαν καί αι επαναστάσεις τών ιθαγενών Μαυριτανών τής Βορείου "Αφρι¬ 

κής έπεβαλον εις τήν Βυζαντινήν κυβέρνησιν νά δημιουργήση τό έξαρχάτον 
τής 'Ραβέννης υπό τήν διοίκησιν στρατιωτικού βυζαντινού έξάρχου, ε!ς χεΐ- 

ρας τοϋ οποίου συνεκεντροϋτο ή στρατιωτική καί πολιτική διοίκησις, 
άφ ετέρου δέ τό έξαρχάτον τής “Αφρικής, τοϋ οποίου ό έξαρχος εΐχεν άνάλο- : 

γον δικαιοδοσίαν προς τήν τοϋ έξάρχου τής 'Ραβέννης. Είναι δέ ή ίδρυσις 
τών εξαρχατών τούτων πρόδρομος θεσμός τής διοικητικής μεταρρυθμίσεως 
τών θεμάτων τοϋ βυζαντινού κράτους. Άμφότεροι οι θεσμοί οϋτοι προεκλή- ■■ 
θησαν κατ άρχάς από τήν μέριμναν τού βυζαντινού κράτους περί τής 
σιοτηρίας τών περιφερειακών επαρχιών του, αϊτινες έκιηδΰνευαν από εισβο- . 

λήν τών βαρβάρων. Πράγματι ή βυζαντική κύβέρνησις διά τήν προάσπι- \ 

σιν τών ανατολικών συνοριον του κράτους τά όποια έκινδύνευον από τούς 
Περσας, από δε τού Ζ αίώνος καί από τούς “Άραβας, ώς καί τών από 
βορρά συνοριον, απειλούμενων από τούς Σλάβους καί τούς Βουλγάρους, 

προβαίνει εις την ιδρυσιν τών θεμάτων, διδαχθέν από τό προγενέστερον 
ρωμαϊκόν κράτος ναποδίοη τήν πρέπουσαν σημασίαν εις τάς συνοριακός του 
περιοχάς. 

Συμφώνους μέ τήν ώς ά\Ό3 γεωγραφικήν ερμηνείαν μου, ή έπανάστασις 
τής Κυρίως Ελλάδος (μετά τών Κυκλάδων), τό 726, κατά τοϋ αύτοκράτορος 
τοϋ Βυζάντιου Λεοντος τοϋ Γ' τοϋ Τσαΰρου, πρέπει νά δεχθώμεν ότι είχε 
καί άλλα βαθύτερα ελατήρια καί όχι απλώς ότι ήτο μόνον διαμαρτυρία κατά 
τής επιβολής τής εΐκονομαχίας. Ό Κ. Παπαρρηγόπουλος έν τή “Ιστορία τοϋ 
ελληνικού έθνους, έκδ. Δ', τόμ. Γ', σ. 422, δέχεται ότι τήν έπανάστασιν 
της Κυρίως Ελλάδος ύπεκίνησεν ό πάπας Γρηγόριος ό Β', πολέμιος τής 
εΐκονομαχίας. Εκ τών πενιχρών πηγών τής εποχής ταύτης, δ μέν Θεοφάνης 
ο ομολογητής, Ιομ. Α , εκδ. Βοππ, σ, 623 λέγει: «Θείφ κινούμενοι ζήλω 

στασιάζουσι κατ3 αύτοϋ (τοϋ αύτοκράτορος Λεοντος τοϋ Γ') μεγάλη ναυμαχία 

συμφωνησαντες Ελλαδικοί τε καί οί τών Κυκλάδων νήσων, Κοσμάν τινα 
συνεπόμενον έχοντες εις τό στεφθήναι, Άγαλλιανός δέ τουρμάρχης τών 
Έλλαδικών ηγείτο τής στρατιάς καί Στέφανος». Ό δέ Νικηφόρος ό πατριάρ¬ 

χης, έκδ. Γ>£ Βοογ, σ. 57 έ. γράφει: «Οί τήν Ελλάδα καί τάς Κυκλάδας 
νήσους οικοΰντες ον προσιέμενοι τό δυσσέβημα, προς τον βασιλέα (Λέοντα 

τον Γ') διαστασιάζουσι, καί πλειστσν στόλον άθροίσαντες Κοσμάν τοΰνομα 
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εφ’ εαυτό ις βασιλεύουσι. Και προς την βασιλεύουσαν ήχον». Ό δέ Κεδρη- 

νός, τόμ. Α', εκδ. Βοηπ, σ. 796 αντιγράφει τά του Θεοφάνους. Έκ τού¬ 

των γίνεται φανερόν οτι ό Θεοφάνης καί ό πατριάρχης Νικηφόρος ρητώς 
αποδίδουν την έπανάστασιν της Κυρίας Ελλάδος εις έξέγερσιν λόγω τής 
είκονομαχίας, την οποίαν Λέων ό Γ' από του έτους 726 ζητεί νά επιβάλη. 

Είναι αληθές δτι δ Ηετ1:κΙ)6Γ§·, αύτόθ. τόμ. Α', σ. 259 την έπανάστα- > 

,σιν των Έλλαδικών αποδίδει μέν είς την αντιπάθειαν των ελλήνων κατά 
του είκονομάχου αυτοκράτορος, άλλα δέχεται δτι «άνεμίχθησαν ποικίλα ελα¬ 

τήρια έχθρας» εις την αντιπάθειαν ταυτην. Μεταξύ τούτων δμως δεν ανα¬ 

γράφει την πικρίαν καί άγανάκτησιν των Έλλαδικών, διότι οί αύτοκράτορες 
τοΰ Βυζαντίου προσεφέροντο προς την Κυρίως Ελλάδα ώς επαρχίαν, μή 
έχουσαν υλικήν αξίαν και διά τούτο παρακμάσασαν. Κατά την γνώμην μου 
ή επανάστασις των έλλαδικών έκυοφορείτο από μακρού χρόνου κατά πρώτον 
λόγον διά την παραγκώνισιν τής Κυρίως Ελλάδος υπό τού Βυζαντίου, ήτις ή 

επλήρου πικρίας την ψυχήν τών Έλλαδικών. 

Τήν τοιαύτην έγκατάλειψιν τής Κυρίως Ελλάδος πιστοποιεί καί ή 
ευκολία μεά" ής διεισέδυσαν είς τήν Κυρίως Ελλάδα οΐ Σλάβοι καί ήδραιοό- 

θησαν είς τά ενδότερα αυτής, κυρίως δέ αί είς τήν Πελοπόννησον σλαβικαί 
έποικήσεις από τού ογδόου μέχρι τοΰ ενάτου αίώνος. Ή κυβέρνησις τού 
Βυζαντίου άφήκε τότε τήν Κυρίως Ελλάδα άνευ στρατιωτικής βοήθειας, εις 

τάς ίδιας της δυνάμεις. Άλλ’ ή άντίδρασις κατά τής έγκαταλείψεως άνέκυ- * 

ψεν επί τού αυτοκράτορος Λέοντος τού Γ'. Τό έτος 732 μ.Χ. Λέων ό ; 

Γ' δριστικώς υπήγαγε υπό τό πατριαρχεΐον τής Κωνσταντινουπόλεως τάς 
έως τότε αύτοκεφάλους εκκλησίας τού Ιλλυρικού, ήτοι πάσας τάς προς άνα- 

τολάς τής Δαλματίας καί τής Άδριατικής θαλάσσης έκτεινομένας επαρχίας 
Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας καί Άχαΐας. Αί εκκλησίαι τούτων τών 

επαρχιών εκυμαίνοντο από τού (ΐ" μέχρι τού II αίώνος μεταξύ Ρώμης και 
Κωνσταντινουπόλεως, άν καί ήσαν αυτοκέφαλοι, στενότερον συνδεόμεναι μέ 
τήν "Ρώμην, άλλοτε πρωτεύουσαν τού ρωμαϊκού κράτους, παρά μέ τήν Κων- ή 
σταντινούπολιν μέ τήν νέαν αντίζηλον προκεύουσαν τού ανατολικού ρωμαϊ¬ 

κού κράτους. Ή Κυρίως Ελλάς έκτοτε υπάγεται έκκλησιαστικώς υπό τό 
πατριαρχεΐον Κωνσταντινουπόλεως καί ή μέριμνα τού Βυζάντιου περί αυτής 
ήρχισεν έκτοτε νά "ζωντανεύη. Δεν παρήλθε πολύς χρόνος από τού θανάτου 
Λέοντος Α' (775-780 μ.Χ.) τοΰ έγγόνου Λέοντος τού Γ' καί ή διάδοχος εκεί¬ 

νου Ειρήνη ή "Αθηναία πρώτη έπεχείρησε νά καθυποτάξη τούς εν τή Κυρίως 
Έλλάδι Σλάβους καί νά εξελληνίση, ώς συνήθως λέγεται, αυτούς. Επομέ¬ 

νως επέδειξεν ιδιαιτέραν μέριμναν περί τών πραγμάτων τής Κυρίως Ελλά¬ 

δος. Μόλις ή Ειρήνη τό 783 συνομολόγησε προς τούς "Άραβας ειρήνην, 

άπέστειλε τον εύνοούμενον αυτής πατρίκιον Σταυράκιον, προς υποταγήν τών 
εν Έλλάδι Σλάβων. Οί Σλάβοι δεν άντέταξαν σημαντικήν τότε αντί στάσιν* 

4Η ύεσις της κυρίως Ελλάδος εντός τοΰ Βυζαντινού κράτους 

ούτω δέ ό Σταυράκιος τον Ιανουάριον τού 784 έτέλεσε θριαμβευτικήν είσο¬ 

δον εις τήν Κωνσταντινούπολιν, συνεπάγων έκ τής στρατείας του πλουσίαν 

λείαν καί πλήθος Σλάβιον αιχμάλωτων1. 

Ή τοιαΰτη γεωγραφική θέσις τής Κυρίως 1Ελλάδος εξηγεί διατί ή 
βυζαντινή κυβέρνησις έχρησιμοποίει τήν Κυρίως Ελλάδα ώς τόπον προς 
περιορισμόν καί εξορίαν υπόπτων, ή επικινδύνων επισήμων άνδρών. Άνάγ- 

και δέ τού βυζαντινού κράτους πρός άπομάκρυνσιν από τής Κωνσταντινου- 

πόλεως τών υπόπτων δέν έπαυσαν νά εμφανίζωνται, λόγφ βίαιων τού θρόνου 
ανατροπών, άτελευτήτων συνωμοσιών καί τών εκκλησιαστικών ερίδων. Ούτως 

έχρησιμοποιήθη επί "Ιουστινιανού τοΰ Β' καί Τιβερίου τού Γ ή νήσος 
Κεφαλληνία, βραδύτερον δέ ή νήσος Λέσβος καί ή Σκύρος. Είναι δέ αί 
νήσοι γεωγραφικώς τά μάλιστα αυθυπόστατα καί απομονωμένα μέρη τής 
υδρογείου. Έπί τής βασιλείας δέ Ειρήνης τής "Αθηναίας αύταί αί Άθήναι 
έχρησιμοποιήθησαν διά τήν εξορίαν τών άνδραδέλφων αυτής τό 797, τού 
Νικηφόρου, ήδη τυφλωθέντος διαταγή Κοη'σταντίνου τού 7", τού Χριστό¬ 

φορου,. Νικήτα, "Ανθίμου καί Ευδόκιμου ήδη γλοοσσοκοπη μένουν. "Ώς έπί- 

στευεν ή Ειρήνη ήτο δυνατόν νά φρουροΰνται άσφαλ?ώς έν Άθήναις οΐ 
άνδράδελφοι αυτής, υιοί τού αυτοκράτορος Κωνσταντίνου τού Ε', διότι έν 
Άθήναις είχε δημοτικότητα, ώς καταγομένη έξ επιφανούς αθηναϊκής οικο¬ 

γένειας, αφού ή παράδοσις είς αυτήν ανάγει ακόμη καί τήν ϊδρυσιν πολλών 
ναών έν Άθήναις2. Έξ άλλου ή Ειρήνη είχε προαγάγει είς ανώτατα αξιώ¬ 

ματα τούς έν "Αθήναις συγγενείς της, ώς τον σπαθάριον Θεοφύλακτον καί 
τον πατέρα τούτου τον πατρίκιον Σαραντάπηχον, δν άπέστειλεν ώς στρατη¬ 

γόν είς Αθήνας. 
"Εν τούτοις έπανάστασίς τις δέν έβράδυνε νά έκραγή καί έν αύταΐς ταϊς 

Άθήναις κατά τής Ειρήνης, ήτις καί έματαιώθη όλοσχερώς κατά σκληρότα¬ 

το ν τρόπον. "Η επανάστασις αύτη δέν ήμπορεί νά έξηγηθή από δήθεν συμπά¬ 

θειαν τών Αθηναίων πρός τούς είκονομάχους, ώς εΐκασεν ό Κ. Παπαρρη- 

γόπουλος, έν τή "Ιστορία τού ελληνικού έθνους, έκδ. Δ', τόμ. Γ', σ. 567, διότι 
ό λαός τής Κυρίως "Ελλάδος έκ παραδόσεως ήτο είκονόφιλος' ούτε από δυσ¬ 

αρέσκειαν τυχόν τών Αθηναίων κατά τής κεντρικής κυβερνήσεως τού Βυζαν¬ 

τίου, δΓ έγκατάλεψιν τών συμφερόντων τής Κυρίως "Ελλάδος ύπ" αυτού, ώς 
αύτη προ τής Ειρήνης πράγματι ύφίστατο. "Η διευκόλυνσις συνωμοτικών 
σχεδίων έν "Αθήναις πρέπει ν" άποδοθή εις τήν αυθυπόστατον καί άπομονω- 

ζιχην γεωγραφικήν ιδιότητα τής Κυρίως €Ελλάδος, εντός τού δλου βυζαν- 

* Ίδέ Θεοφάνη, έκδ. Βοηπ, τόμ. Α', σ. 707, Κεδρηνόν, τόμ. Β, σ. 21. 

2 Ίδέ Ρ ΐ η 13. >Τ, Ιίίδίοτγ οί ίΐιο Βγζ&ηίίηο από Οτβοΐτ Επιρίτοδ, ίτοηι ηιά 

ίο 1453; νόμ. Α', σ. 90, 102. 
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τινοΰ κράτους, μακράν της έπιτηρήσεως του οφθαλμού της κεντρικής του κρά¬ 

τους κυβερνήσεως. Ή τοιαΰτη ιδιότης της Κυρίως Ελλάδος εξηγεί πρώτον 
μεν διατί τό βυζαντινόν κράτος έχρησιμοποίησε την Κυρίως Ελλάδα ως τόπον 

εξορίας επικίνδυνων εις τδ κράτος άνδρών, έπειτα δέ την ευκολίαν μεθ’ ης έν 
Άθήναις έξυψάνθη συνωμοσία και κατ’ αυτής τής Ειρήνης τής Αθηναίας. 

I. Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ 

Ί 

V* 

ί 

■Ί 

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΙΝ ΤΟΥ ΠΕΔΙΑΣΙΜΟΥ 

Ό κατά τάς πρώτας δεκάδας του ΙΔ' αίώνος ζήσας και έν Σέρραις 
πιθανώτατα γεννηθείς ρήτωρ Θεόδωρος ό Πεδιάσιμος1 * * συνέγραψε, πλήν 
άλλων διαφόρων λόγων, και εκφραοιν, ήτοι περιγραφήν «τον ιερόν των Φερ- 

ρών», δηλαδή τής μητροπόλεως των Σερρών., Ή εκφρασις αυτή, δημοσιευ- 

θεΐσα τό πρώτον έν ετει 1899 υπό του Μαξιμιλιανου Τγοιι8, άνεδημοσιευθη 
άργότερον (1921) υπό τοί3 μακαρίτου Κ. Δυοβουνιώτου *, άρυσθέντος αυτήν 
έκ του ΡΙΓ' καταλοίπου του αειμνήστου διδασκάλου μου Σπυρ. Π. Λάμ¬ 

πρου, οστις ειχεν αντιγράψει αυτήν έκ του ύπ’ άρ. 219 Βιενναίου κωδικός. 

'Η περιγραφή τής μητροπόλεοος των Σερρών υπό του Π^διασίμου μάς είναι 
πολύτιμος, διότι πλουτίζει τάς περί τού άτελώς σωζομένου μνημείου τούτου 
γνώσεις μας και ως προς τήν αρχιτεκτονικήν αυτού διάταξιν και ώς προς τήν 
εσωτερικήν αυτού διακόσμησιν και ώς προς άλλα ακόμη στοιχεία, εξ ών, ως 
θά ίδωμεν, προκύπτει ασφαλές τό συμπέρασμα, δτι ό ναός πρέπει νά άνη- 

γέρθη τό πρώτον κατά τήν παλαιοχριστιανικήν εποχήν, πράγμα όπερ ειχον 

απλώς εικάσει, δτε παλαίότερον έδημοσίευσα τό μνημεϊον4. 

Χάριν ευκολίας τού αναγνώστου, αντί νά παραθέσω διά μιας ολόκληρον 
τό κείμενον τή; έκφράσεοκ, προετίμησα νά κατατάμω αυτό εις πλείονας περιό¬ 

δους ή καί φράσεις, άς και νά σχολιάσω. 

Γράφει λοιπόν ό Πεδιάσιμος : 

«Πολλών οντων, α την των Φεραίων πάλιν κοσμεί και οεμνννει και 

<51άδηλον -τιαοι ποιεί, ονχ ήττον τούτων απάντων οϊμαι και τον σεπτόν και 

1 'Όρα σχετικώς Κ. Κ γ ιι ηι Ιο α 01ι 6 γ, ΘεεοΜσύίσ άετ Ιογζ. ΙίίσπιίΐΐΓ, 

Μϋηοΐιεη, 1897 σ. 486. Έλλην. μεχάφρ. Σωτηριάδου, τ, Β', σ. 156- 157 καί 

297 -303 καί ιδία Π. Ν. II α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ, Ζιι ΤθεοόοΓΟδ ΡεάίΒδΐιιιοδ, Βγζ. 

ΖείίβοΙίΓ., 10 (1901)'425 - 432, εν6α καί τινες κριτικαί παρατηρήσεις επί χοϋ κειμέ¬ 

νου καί ελάχιστα σχόλια σχετικά προς τό σωζόμενον μνημεϊον. 

! Μαχ. Τ γ β τι, Τίισοάοπ Ρεάίαδίιιιί εΐιΐδςιιβ αηποοπιηι ςμιιε οχδί&πί., 

Ροΐδά&ηι 1899. Ελληνικόν κείμενον (σ. 1-49) καί λατινικά σχόλια (σ. 50-61). Τήν 

εις τό «ΡΐΌ^τπηιπι άεδ νίοίοτία Ογπιυ&δΐιηηδ ζιι Ροίδάπηι δημοσιενθεϊσαν έκδο- 

σιν χαύτην τοϋ Πεδιασίμου δεν ήδυνήθην ν5 άνευροι έν Άθήναις. 

8 Νέος Έλληνομνήμίον, τ. 15 (1921) σ. 171 -174, άνευ σχολίων. 

4 Αρχείο ν των Βυξ. Μνημ. τής Ελλάδος Ε' (1939 - 1940), σ. 153 - 150, 
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ϋεΐον νεώ, τον περικαλλή φημί και ϋανμάσιον, τον επ’ όνόματι των ΰείων 

δωρεών φερωνύμως δομηϋέντα, των ώς άληύλώς επωνύμων και τοΐς έργοις 

αντοΐς ϋείας δο^ρεάς εαυτούς άναδειξάντων» .'Ότι τάς Σέρρας έκόσμουν άλλοτε 
πολλαι έκκλησίαι, δι3 ών άνεδεικνΰετο ή πόλις, απέδειξε προ πολλοί) ό αεί¬ 

μνηστος Πέτρος Παπαγεωργίου, άπαριθμήσας αυτός μίαν προς μίαν1. Μεταξύ 
τών εκκλησιών αυτών την πρώτην θέσιν κατέχει και σήμερον ε'τι, ώς και επί 
των ημερών τού Πεδιασίμου, ή εις μνήμην τών αγίων Θεοδώρων τιμώμενη 
μητρόπολις, περί τών ιστορικών τυχών τής οποίας διέλαβε λεπτομερούς ό 
αυτός Παπαγεωργίου, εμού περιορισθέντος πρό τίνος εις την εξέτασιν τής 
τέχνης τού μνημείου. Μετά τα ανωτέρω ολίγα προεισαγοιιγικά, προβαίνει ό 
Πεδιάσιμος αμέσως εις την περιγραφήν τής εκκλησίας. 

«’Έχει γάρ ώδέ πθ)ς. Αυλή τις έστι μέσον ειληφνια χώρον τής πόλεως 

και έν αυτή φρέαρ ώραιόν τι κατεσκενασται νδατι ποτίμω και διειδεΐ κοσμού- 

μενον, τον τής έν Άϋήναις έννεακροννον και Καλλιρρόης γλνκίονι». Κατά 

ταύτα εις τό μέσον τής πόλεως ΰπήρχεν αυλή τις και εν αυτή φρέαρ, εχον 
ώραιον, πόσιμον κα'ι διαυγές ύδίορ, γλυκΰτερον και από τό τής έν Άθήναις 
έννεακροΰνου Καλλιρρόης. 

«Και την αυλήν περίστωον διαδέχεται έπι πολύ μήκος έκτεταμένον». 

Την ύπαιθρον αυλήν διεδέχετο περίστωον λίαν έπίμηκες. Τό περίστωον τούτο 
είναι τό άλλους λεγόμενον αΐύριον, δπερ συναντώμεν εις τάς παλαιοχριστια¬ 

νικός βασιλικός περιβαλλόμενον υπό στοών. Ή λέξις άπαντα καί παρά τοΐς 
συγγραφεύσι2 καί έν έπιγραφαΐς Γ’ ίνα δηλόίση τό περιστυλίου τών αρχαίων 
οικιών, τήν μετεχειρίσθη δ3 ενταύθα καί ό άρχαΐζων Πεδιάσιμος προς δήλω- 

σιν τού όμοιοσχήμου αίθριου τής εκκλησίας. Τό σχήμα τού αίθριου τών 
παλαιοχριστιανικών βασιλικών ήτο συνήθως μέν τετράγωνον* υπάρχουν όμως 
καί τινα επιμήκη ώς π.χ. τό τών Φιλίππων4. 'Η βασιλική λοιπόν τών Σερρών 
άνήκεν εις τάς εξαιρέσεις. 

«Τήν είσοδον δέ τον νεώ διδόασιν ον πολλαι τω πρώτης ένεργεία κοσμού¬ 

μενοι τελείφ άρι&μφ». 'Ίνα είσέλθη τις από τού αίθριου εις τον ναόν άνήρ- 

χετο οχι πολλάς βαθμίδας, αρτίου δ3 αριθμού. Καί εις παλαιοχριστιανικός 
βασιλικός τό δάπεδον τού αίθριου εύρίσκετο κατά τινας βαθμίδας χαμηλό- 

τερα τού νάρθηκος, ώς π.χ. εις τήν βασιλικήν τού όρους Ναβαύ£, τών 

1 Βγζ. ΖεϊίδοΙίΓ., 3 (1894) σ.246 - 256. 
5 Δ ιό δ. 5,40. Ιεροκλή ς, παρά Στοβ., 415. Δ ί ω ν 6 Κάσσιος, 44,16. 

Ίώσηπος, Ίουδ. πόλεμος, 5,4,4 και 5,8. Μέγ. Έτυμ., 665,1. Πολύ δ. Α, 

78 (Βε^ετ). 
3 Δήλου ΤΟ. XI, 2, 165 21. 49. (Τό περίστ[οι]ον τής παλαίστρας) καί 1417, 

Α, I, 119. Άφροδισιάδος λνίΐΐιείπΐ, Οεί. θ&ΙίΓΟδΙι. 38,58, στ. 25. 

4 Ρ. Τ ε ιιι ε γ 1 ε, ΡΗΠΐρρεδ εί Ιο. Μ&εέάοίηε οπεπίΜε, Ραηε 1945, πίν. 35 - 36. 

6 3 ά 11 ε γ, ΤΗε πιεπιοπ&Ι οί Μοεεε οιι ιηοηηΐ ΝεθοΠεηΐδδΙεηι, 1941. 
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Είκ. 1.—Κάτοψις καί κατά μήκος τομή τής Μητροπόλεως τών Σερρών 

(παρούσα κατάστασις). 

Φιλίππων1, τού 'Αγ. Στεφάνου τής Κώ κλπ. Τήν φράσιν τώ πρώτης ένερ- 

γεια ομολογώ ότι δεν εννοώ, ΐσως δέ οφείλεται εις παρανάγνωσιν τού άντι- 

γραφέίος. 

«Και τής πύλης προκύψαντι τά τον νεώ κάλλη λαμπρά περιφαίνονται», 

:·] 1 Ρ, I, ε ιιι ε τ 1 ε, ’Ένθ’ άνωτ, πίν. 35 - 36. 

; Ι 
■4. 
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"Οταν δέ τις διέλθη τήν (βασίλειον, μέσην) πύλην φαίνονται αμέσως λαμπρά 
τά κάλλη τοΰ ναού. Διά τής λέξεως νεώς εννοεί ενταύθα ό Πεδιάσιμος τό 
μέσον κλιτός, ώς έκ των κατωτέρω συνάγεται. 

«Επανέρχεται μέν οΰν δλος κίοσιν εξ εις εκάτερα μέρη μεριζομέναις 

οϋτ’ επί πολν τφ νψει προϊονσαις οντ' ελαττον τοΰ δέοντος δλίγαις ονσαις». 

Στηρίζεται μέν λοιπόν δλος ό ναός (κυρίως τό μέσον κλιτός) επί έξ κιόνων 
(δρα εικόνα 1) μοιραζόμενων (άνά 3) εις έκαστον των δυο μερών. Είναι δ5 οί 
κίονες οΰτοι οΰτε πολύ υψηλοί, ούτε όλιγιυτερον τοΰ δέοντος χαμηλοί. Ό 
ρήτωρ, κατ’ άρχαιζουσαν εκφρασιν, μεταχειρίζεται τό θηλυκόν γένος διά τούς 

κίονας *. 

«τΩν ονκ εξηλλαγμένη μέν ή χ^ροιά, έκαστον δέ πολλά και καλά παρ’ 

εαυτόν δείκννσι χρώματα. Πολλών ονν δντων χρωμάτων, ά τοις κίοαι τό 

ώραΐον συνερανίζονσιν, ό τον χλωρόν πλεονασμός τον μείζονα κόσμον προ¬ 

βάλλει». Οί σωζόμενοι μέχρι σήμερον κίονες έχουσι πάντες τον μέν κορμόν 
έκ πρασινιοποΰ (άτρακίου) λίθου, τάς δε βάσεις κα'ι τά κιονόκρανα έκ λευκοΰ 
μαρμάρου 1 2. Ό άτράκιος λίθος, λόγιο τώ>ν συνδρόμων πετρωμάτων, άτινα 
περιέχει, δεν έχει πανταχοΰ ομοιόμορφον χρώμα, άλλα πλείονα ιοΰ ενός, 

μεταξύ των οποίων όμως κυριαρχεί τό άνοικτοπράσινον, τό χλιυρόν. Τοΰτο 

ακριβώς λέγει ό Πεδιάσιμος. 

«Στοαί ύπεράνω τάς επί κίοσι στοάς διαδέχονται, ον μην ΐσαι ταΐς 

κάτω, άλλ’ επί τε μήκος και πλάτος εν μάλα διατείνονσιν καί ταντας 

επ’ ενρος περίπατοι διαδέχονται' υπέρ δέ των στοών ετεραι τοσανται τον 

αριθμόν, όμοίαν έλέσιν επέχουσαι». Διά τής λέξεως στοά ύποδηλοι δ συγγρα- 

φεύς παν γενικώς τοξωτόν ή θολωτόν άνοιγμα. Πράγματι δέ εις τον σωζόμε- 

νον ναόν των Σερρών τά επί των κάτω κιόνων στηριζόμενα τόξα διαδέχονται 
άνα) άλλα, οΰχί ίσα προς τά κάτω, αλλά μεγαλύτερα κατά τό μήκος δηλαδή 
κατά τό ύψος, οΰχί όμως καί κατά τό πλάτος, ώς λέγει δ Πεδιάσιμος. ('Όρα 
τήν εικόνα 1). Κατά δέ τό εύρος των τελευταίων τούτων, ήτοι όπισθεν αυτών, 
ύπήρχον οί περίπατοι, δηλ. τά ύπερφα, δ γυναικωνίτης, δστις πράγματι ύφί- 
σταται καί σήμερον. Ύπεράνω δέ τών άνω τοξωτών ανοιγμάτων εύρίσκον- 

ται άλλα τόσα, ομοίως διατεταγμένα. Είναι δέ ταΰτα τά τοξωτά παράθυρα 
τοΰ φωταγιυγοΰ, ώς βλέπει τις εις τήν εικόνα 1. 

«Τοις μέν ονν ενοοννμοις τον νεώ μέρεσιν ό τοΰ ποιμένος θρόνος ένί- 

δρνται, λιθοξόων εργοις ένσεμνννόμενος». Εις τό αριστερόν μέρος τοΰ μέσου 
κλιτούς είναι ιδρυμένος ό επισκοπικός θρόνος, κοσμούμενος δι5 άναγλύπτοον 

παραστάσεων. Παρά τον πρώτον κίονα τής νοτίας κιονοστοιχίας σώζεται μέχρι 
σήμερον βάθρον τι, πιθανώτατα επισκοπικού θρόνου (είκ. 1). Διά τον εΐσερ- 

χόμενον εις τον ναόν δ θρόνος ούτος εύρίσκεται δεξιά, έν φ ό Πεδιάσιμος 

αναφέρει αυτόν έν εύωννμοις. ’Ήλλαξε άρά γε 
θέσιν ό θρόνος άργότερον ή μήπιος τό εύωνύ- 

μοις πρέπει νά ληφθή εν σχέσει προς τον έν τω 
ίερφ ίστάμενον; Πάντως τοΰ είρημένου θρόνου 
διετηρήθησαν τά δύο ωραία μετ’ άναγλύπτων 
διακοσμήσεων πτερύγια, τή βοήθεια τώ>ν οποίοι 
προέβην καί εις τήν άναπαράστασιν αυτού1. 

Ούτος άρχικώς θά εύρίσκετο, ώς έν γένει εις 
τάς παλαιοχριστιανικός βασιλικός, εις τό μέσον 
τοΰ σωζομένου έτι σύνθρονού, άργότερον δέ 

μετετέθη εις τό μέσον κλιτός, ένθα τον τοποθε¬ 

τεί καί δ Πεδιάσιμος. 
«Τοις ά5 εναντίοις οίκίσκος εγκατεσκενα- 

σται έν ωπερ οι τών &είων δωρεών φερωνύμως 

κληϋ-έντες έγκεκολαμμένοι διατελονσιν όντες, 

άργνρω περιλαμπόμενοι». Εις τό απέναντι δέ 

τοΰ θρόνου μέρος είναι κατεσκευασμένος οΐκί- 

σκος,—προφανώς προσκυνητάριον έν σχήματι 
ναΐσκου—εντός τοΰ οποίου έχει ζωγραφηθή ή 
είκών τοΰ άγ. Θεοδώρου περιβεβλημένη διά 
λάμποντος αργύρου, ήτοι διά τής λεγομένης άρ¬ 

γυρός έσθήτος, ώς καί σήμερον πολλαχοΰ βλέ- 

πομεν τοιαύτας. 
«Καί τό προπύλαιον τον δωματίου ώς 

κάλλιστον δνσί κίοσιν ερειδόμενον, οκτώ πλευ- 

ραΐς ίσοπλενροις, ίσον άπεχονσαις άλλήλων, 

σνναπαρτιζομένοις' ταΐς κορνφαΐς δέ τών κιό¬ 

νων κόσμος εικόνες τών σεπτών ιεροκηρυ¬ 

κών πεπήγασι». Φαίνεται ότι τό προσκυνητάριον είχε τήν μορφήν προπύλου 
στηριζομένου επί δύο κιόνων τομής οκταγωνικής (είκ. 2) θά ήτο δηλ. περίπου 
όμοιον προς τό τοΰ Όσιου Λουκά τής Φωκίδος2. Τά κιονόκρανα δέ τών δύο 
κιόνων του έκοσμοΰντο δι’ αναγλύφων εικόνων τών δύο σεπτών ιεροκηρύκων, 

Είκ. 2.—Άναπαράστασις τοΰ 
«οίκίσκου» τής μητροπόλεως 

τών Σερρών. 

1 Ήροδ. I, 92. Π ινδ. Πυθιον. I, 36. Παυσ. V, 20,6 καί VI, 18,7. 

2 Τοΰτο έγίνετο γενικώς εις τάς παλαιοχριστιανικός βασιλικός, αϊτινες είχον 
τούς κορμούς τών κιόνων έκ σκοτεινοχρόων μαρμάρων ώς π.χ, είς τον άγ. Αημήτριον 
τής Θεσσαλονίκης καί αλλαχού. 

1 Άρχεΐον τών Βυξ. Μνημ. τής Ελλάδος, Ε' (1939* 1940), σ. 161, είκ. 7. 

2 3 ο 1ι ιι 1 ζ ο η ά Β α τ η 51 6 γ, Τίιε τηοπΗδΙστγ οί 8ί Ιμιίεο οί δίίπε ίο 

ΡΗοοίδ, Εοηάοη, 1901, πίν. 46. 



264 Αναστασίου Κ, Όρλάνδου 

πιθανότατα των άγ. Θεοδωρών1. Όμολογώ δτι ή λέξις δωμάτων μέ φέρει εις. 

αμηχανίαν- άλλ’ δπως τό οΐκίσκος, ουτοο καί τό δωμάτιον θά πρέπει νά 
σημαίνη δ,τι ημείς σήμερον χαρακτηρίζομεν ώς ναΐσκον, την οεάίοαΙππΓ 
διότι δεν δυνάμεθα νά δεχθώμεν, δτι έναντι του επισκοπικού θρόνου ήτο 

κατεσκευασμένον κτιστόν δωμάτιον* τούτο θά ήτο αίσθητικώς άπαράδεκτον 
άν δέ πάλιν δεχθώμεν, δτι πρό¬ 

κειται περί κιονοστηρίκτου ο¬ 

κτάπλευρου κιβωρίου, ώς περί¬ 

που τό έξάπλευρον του 'Αγ. 
Δημητρίου τής Θεσσαλονίκης, 

τότε πάλιν δεν δικαιολογείται 
νά εχη τούτο πρόπυλον. 

«'Ο δέ τό κατασκεύασμα 

τον νεώ διαιρών χώρος σιδη- 

ραΐς κιγκλίσι τυγχάνει περικλει¬ 

όμενος». Τό κατασκεύασμα του 
νεώ, ήτοι τό μέσον κλιτός, πε- 

ριεκλείετο διά σιδηρών κιγκλί- 

δων, αΐ όποΐαι τό εχώριζον από 
τό πλάγια κλίτη. Ό χωρισμός 
οΰτος συχνά συναντάται καί εις 

παλαιοχριστιανικός βασιλικός, 

ένθα συνήθως αντί σιδηρών έ- 

χομεν λίθινα θωράκια κατά τά 
μετακιόνια των κιονοστοιχιών 

ώς π.χ. εις Ύ-ψηλο μέτωπο ν 
Λέσβου 3 *, Φιλίππους8 κλπ. 

Είκ. 3.—'Ο παλαιοχρισπανικός άμβων 
τής Καλαμπάκας. 

«Τον δ3 άμβωνα μέσος τον νεώ περιείληφε χώρος1 βάϋμίδες δ’ εννέα 

τήν εις αυτόν άνοδον διενεργεΐν έσχήκασι και τό τέλος τής κλίμακος εντε¬ 

λούς άριΰμοϋ πέρας γίνεται. Τέσσαρες δέ κίονες τούτον άνέχονσιν τετραγω¬ 

νική πνραμίδι σχηματιζόμενον». Ό άμβων εύρίσκετο εις τό μέσον του μεσαίου 
κλιτούς (νεώ) (είκ. 4) άνήρχοντο δ’ εις αυτόν δι’ εννέα βαθμιδών, αΐτινες 

1 Ανάγλυφοι εικόνες άγιων έπί κιονόκρανων δεν είναι άγνωστοι εις τήν βυζαν¬ 

τινήν τέχνην. ^ "Ηδη άπό τής ελληνιστικής εποχής εχομεν συχνά προτομάς θεών έπί 
κιονόκρανων ώς π.χ. είς τό Διδυμαΐον τής Μιλήτου. 'Η συνήθεια δ’ αυτή συνεχίσθη 
καί κατά τήν Ρωμαϊκήν, τήν παλαιοχριστιανικήν καί τήν βυζαντινήν εποχήν, ώς δι- 

δάσκουσι διάφορα κιονόκρανα άναφερόμενα είς τό Άρχεϊον Βυζ. Μνημ. Έλλ., Β' 
σ. 98, σημ. 1, 2 καί 3. 

3 Άρχ. Δελτ. 1929, σ. 19, είκ. 18. 

8 Ρ. Τοταετίε, "Ενθ’ άνωτ. πίν. 35-36. 

Η μηιρόπολις των Σερριυν κατά τήν έκφρασιν τού Θ. ΙΙεδιασίμου 263 

προστιθεμένου καί του πάχους του υψωμένου δαπέδου του, έγίνοντο άρτιαι 
τον αριθμόν, ήτοι δέκα. Εις τό άνω μέρος έ'φερεν ό άμβων τέσσαρας κίονας, 
έφ3 ών έβαινε τετράγωνος πυραμίς ώς στέγασμα. Κατά ταΰτα ό άμβοον καί 
ως προς την θέσιν και ως προς τό σχέδιον ήκολούθει τούς παλαιοχριστιανι¬ 

κούς* δεν μάς λέγει δμοις ό Πεδιάσιμος εάν είχε μίαν ή δυο κλίμακας ανό¬ 

δου. Λόγφ των 4 κιόνων και τοΰ επ’ αυτών πυραμιδσσχήμου στεγάσματος 
ό άμβων τών Σερρών θά ώμοίαζε πολύ πρύς τον τής Καλαμπάκας (είκ. 3). 

« Εξής ό ο λιϋινος σωλην κατ ίϋν τον βήματος λήγων και μεταξύ τών 

δύο κείμενος τον Ε άμβωνος και τοΰ {λείου βατήρος». Μεταξύ τού άμβωνος 

καί τού βήματος εξετείνετο ευθύγραμμος λίθινος, στενός διάδρομος (σωλήν). 

Πρόκειται περί τού άλλως σωλεα ή σωλέας όνομαζομένου, τον οποίον συναν- 

τώμεν λίαν, στενόν είς πολλάς παλαιοχριστιανικός βασιλικός ώς π.χ. εις τήν 
ίουστινιανειον βασιλικήν τοΰ 'Αγ. Τωάννου τοΰ Θεολόγου τής "Εφέσου 1 καί 
αλλαχού. 

«Μετ αυτόν <5 η τον βήματος είσοδος όνοι κίοσιν οριζόμενη τε καί 

τελεντώαα καί μετ αυτήν υπέρ τον {λείου και ιερού βωμού μηχάνημα υπέρ- 

ιδρυται τέοοαρσι κίοσι βεβηκός». Ό σωλήν ή σωλέας, άρχόμενος άπό τοΰ 

άμβωνος, κατέληγεν είς τό βήμα (τέμπλον) (είκ. 4), τοΰ οποίου ή είσοδος 
ήρχιζε και ετελείωνε διά δυο κιόνων. Κατά ταΰτα τό τέμπλον δεν ήτο απλώς 
εύθύγραμμον, ώς τό άναπαρέστησα άλλοτε ("Αρχεΐον Βυζ. Μνημ., Ε', σ. 159 

είκ., 5) αλλ έφερε προ τής 'Ωραίας Πύλης καί δύο άλλους κίονας, είχε 
δηλαδη τό σύνηθες είς παλαιοχριστιανικός βασιλικός2 τετρακιόνιον. ("Ορα 
αναπαραστασιν τής κατοψεως τοΰ αρχικού ναού είκ. 4). Μετά δέ τό τέμπλον 
ΰπεράνω τής 'Αγ. Τραπέζης, ήτο ίδρυμένον «μηχάνημα» στηριζόμενον έπί 
τεσσάρων κιόνων. Τό «μηχάνημα» τούτο είναι προφανώς τό άλλιος λεγόμενον 
κιβωριον, ούτινος υφίστανται είσέτι πέριξ τής 'Αγ. Τραπέζης αΐ βάσεις τών 
τεσσάρίον κιόνων (δρα σχέδιον είκ. 1). 

1 ]. Κ 6 ϊ I, ΟδΙειτώοΜδοΙιε ΤάίΓεδΰείΙε, τόμ. 25 (1929) Ββΐδί. 10 είκ. 3. 

Ως π.χ. Φίλιππων, Φθιωτίδων Θηβών, Σικυώνος, ’Λσπίδος "Αργους κλπ. 
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«'Ιί στοά δε τον βήματος χρνσφ καταστραπτούσαις ψηφίσιν, ετι δε και 

παντοίοις εϊδεοι χρωμάτων διηνθισμέναις κατακεκόομηται, έν ήπερ επί θρό¬ 

νον καθήμενος δ Λόγος κεχρωματούργηται, δ τε θείος Θεόδωρος Στρα¬ 

τηλάτης, ή τε Παρθένος και μήτηρ, ή μέν έν τοΐς δεξιοΐς, δ δ' εξ εύωνύμων 

τούτω παρεστηκότες». Στοάν του βήματος λέγων 6 Πεδιάσιμος πρέπει νά έννοή 
τον χαλΰκτοντα την άψΐδα θόλον ήτοι τό τεταρτοσφαίριον, οπερ καταλήγει 
εμπρός εις ημικύκλιον1. Εντός λοιπόν τού τεταρτοσφαιρίου τοΰτου χρυσο- 

πεδον και πολΰχρωμον ψηφιδωτόν είκόνιζεν εν τφ> μέσφ μέν ενθρονον τον 
Χριστόν (Λόγον), εκατέρωθεν δ" αυτού όρθιους—καί βεβαίως εν στάσει δεή- 

σεως—δεξιά μέν του Σωτήρος, ώς συνήθως, την Παναγίαν, αριστερά 
δ’ αυτού τον Άγ. Θεόδωρον τον Στρατηλάτην. Έχομεν λοιπόν ενταύθα τό 
έν Ανατολή (ιδία έν Καππαδοκία και Ρόδφ), Ρωσία και αλλαχού εν τφ 
τεταρτοσφαιρίφ εικονιζόμενον θέμα τής Δεήσεως ή Τρίμορφου, μέ ταυτην 
την διαφοράν, δτι τον Πρόδρομον άντικατέστησεν ενταύθα ό εν τφ ναώ 
τιμώμενος "Αγ. Θεόδωρος ό Στρατηλάτης. Ή άντικατάστασις δ9 αυτή δεν 
είναι ασυνήθης έν τή βυζαντινή τέχνη. Ούτω έν Άγ. Μάρκφ τής Βενετίας 
εις την σκηνήν τής Δεήσεως ό Άγ. Μάρκος αντικαθιστά τον Πρόδρομον2. 

«Υπέρ όέ ταύτης τής γραφής ετέρα τις έσχημάτισται, ό Χριστός από 

γης άπαίρων και προς τους ονρανονς άνερχόμενος και υπό αγγέλων παρα- 

πεμπόμενος. Τό τής στοάς δέ πλάγιον κυπαρίττοις κατακοσμεϊται καλαΐς, 

μέχρι πολλον μέν άνιούσαις τώ νψει, ου δεν 0έ των άληθεία λειπομέναις.Ύπό 

δέ τοΐς φιτροΐς εικόνες τών ίερων αποστόλων προσίστανται. "Ορα και τό 

του ζωγράφον σόφισμα ώς σοφόν. Ταΐς μέν γάρ κυπαρίττοις δηλονν, ώς 

έ'οικεν, ήβονλετο την έξ εθνών εκκλησίαν έκ χαμερπονς και χαμαί ζήλου 

εις τοσοντον νψονς και δόξης προεληλνθυΐαν, τφ δέ τους διδασκάλους ταΐς 

ρίζαις υποστήσαι την ρίζαν, δθεν οϊμαι, τής ψυχής ημών σωτηρία». Ύπε- 

ράνω τού τεταρτοσφαιρίου, ήτοι εις την προ τής κόγχης καμάραν, εϊκονίζετο 
(ώς συνήθως) ή Άνάληψις, ήτοι εις μέν το μέσον τού θόλου ό Χριστός προς 
τούς ουρανούς άνερχόμενος και συνοδευόμενος υπό (4 συνήθως) αγγέλων 
(κρατουντών την λευκήν δόξαν, ήτις περιβάλλει αυτόν εις τάς παραστάσεις 
τής' Άναλήψεως), εις δέ τά πλάγια τής καμάρας εκατέρωθεν, ώραΐαι κυπά- 

1 Ό I. ο ιι ΐ 5 Β τ ο ύ ί 6 γ γραφών περί τών βυζαντινών τέμπλων έν ΑΙίΐ άεΐ V 

Οοιΐ£Γ€83ο ίαίεπίίΐζίοηδίε όϊ 31αάΐ όΐζαΐΐΐΐιιΐ, V, 2, σ. δδ, έπλανήτη ώς προς τήν ερμη¬ 

νείαν τής παρά Πεδιασίμφ λέξεως ατοας, ήν ύπέλαβεν ώς σημαίνουσαν τό είκονοστά- 

σιον. “Αποτέλεσμα τής πλάνης ταύτης είναι δτι πάσαι αί υπό τοϋ Πεδιασίμου έν τή 

στομ τοϋ βήματος άναφερόμεναι παραστάσεις τοποθετούνται υπό τοϋ Βι-εΜετ άτόπως 

εις τό εικονοστάσιον, έν ω αύται έκόσμουν προφανώς τάς θολωτάς επιφάνειας και 

τούς τοίχους τοϋ πρεσβυτερίου. 

2 ϋ 0 211 ιΐ8, ϋίε Μοδίάΐτεη νοα 33.η Μάτσο ίη νεηε<3ί£, 1985 είκ. 41. 
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ρισσοι, άνερχόμεναι μέχρις αρκετού ύψους και λίαν φυσικώς άποδεδομέναι, 
κάτωθεν δ3 αυτών εικόνες τών "Αποστόλων όρθιων. Εις τάς παραστάσεις τής 
5Αναλήψεως συχνάκις είκονίζονται μεταξύ τών εις δυο ημιχόρια εκατέρωθεν 
τεταγμένων "Αποστόλου δένδρα8, εις τό έν δέ ήμιχόριον και ή Παναγία 
μεταξύ δύο λευκοφορούντων Αγγέλων. Ουχί σπανίως δμως ή Παναγία παρα- 

λείπεται, τών ζωγράφων άκολουθούντων πιστώς τά συνοπτικά ευαγγέλια, 

άτινα δέν άναφέρουσιν αυτήν ε!ς τήν σκηνήν τής Άναλήψεως. Εις τήν τελευ- 

ταίαν ταυτην κατηγορίαν θά ύπήγετο καί ή Άνάληψις τών Σερρών, άφ" ού 
ό Πεδιάσιμος ουδόλως αναφέρει αυτήν μεταξύ τών "Αποστόλων. Περαιτέρω 
ό Πεδιάσιμος, ακολουθών τάς συμβολικάς θεωρίας τής εποχής του, ερμη¬ 

νεύει τό μέν ύψος τών κυπαρίσσων ώς συμβολίζον τό ύψος εις ό έφθασεν 
από χαμηλότατων στρωμάτων όρμηθεΐσα ή έξ Εθνών Εκκλησία, τήν δέ παρά 
τήν ρίζαν αυτών παράστασιν τών αποστόλων ώς δηλούσαν τήν ρίζαν τής 

σωτηρίας ημών. 

«Και μετά τήν έν τώ βήματι τής στοάς διάκαμψιν, ανθις έπϊ τώ τοίγω 

χειρ ετέρα γραφέων, άγγελος εύαγγελιζόμένος τή Παρθέντρ καί λόγους περιη- 

χών τής σωτηρίας τής ήμετέρας παροιμιώδεις». Καί μετά τήν καμπήν τής 
καμάρας τού βήματος, ήτοι εις τό δυτικόν αυτής τέλος καί πάλιν επί τού τοί¬ 

χου, δηλαδή εις τά δύο ποδαρικά τής καμάρας, ύπήρχεν έζωγραφημένη διά 
χειρός άλλου ζωγράφου, ή παράστασις τού Ευαγγελισμού μέ τον άγγελον 
(επί τού αριστερού) καί τήν Παρθένον (επί τού δεξιού) μέρους (ώς συνήθως). 

«Υπέρ δέ ταύτης νελοι πεπήγασιν, αΐ τάς ήλιακάς ακτίνας μέν δΤ 

έαντών τώ νεφ παοαπέμπονσι τή δέ παρ’ εαυτών ανακλάσει τά πέριξ φωτί- 

ζονσιν' ον μην ταΐς επί τούτω τώ μέρει μόναις περιαοτράπτεται, άλλα καί 

ταΐς έν τφ καταντικρν τοίγω καί απλώς είπεΐν, ΐνα μή κατά μέρος διεξίω, 

ονκ έστιν ονδέν τον νεώ μέρος, δ μή τανταις κοσμείται καί καταφωτίζεται 

τών ταύτας τεχνησαμένων τούτο μηχανησαμένων ΐνα μηδέν άφεγγες μηδέ 

σκοτεινόν εΐη, έπεί καί φως δ τούτω κατοίκων καί φώτων τό πρώτον καί 

κάλλιστον». "Ενταύθα ό Πεδιάσιμος δμιλεϊ περί τών ύαλωτών παραθύρων 
τού ναού, άναφέρων έν πρώτοις οτι ύπήρχον τοιαύτα ύπεράνω τής καμά¬ 

ρας. Πράγματι, ώς βλέπει τις εις τήν εικόνα 5 ευθύς υπέρ τήν καμάραν 
τού ιερού, ύψούται τριγωνικός τοίχος διατρυπώμενος υπό τριών μεγάλων 
παραθύρων, άτινα προς άνατολάς άνοιγομενα διέπεμπον δι3 εαυτών, ήτοι 
άφινον νά διέλθουν διά τών ΰάλων το:>ν προς τό μέσον κλιτός αί ήλ'.α- 

καί ακτίνες, αΐτινες άνακλώμεναι έφώτιζον τά πέριξ. "Αναφέρει ακολούθως, 

5 Πρβλ. τά δένδρα της ψηφιδωτής άναλήψεως τοϋ τρούλλου τής άγ. Σοφίας 

Θεσσαλονίκης (Ό ί ε 1ι 1, Γ, ε Τουπιεπυ, 3 α 1 <α ά ί π, Ι,βδ «ιοπυτπεηΐδ εΐιτέ- 

ΙϊειίΒ άε β&ΐοηϊρυε, Ρ&τίδ, 1918, πίν. ΧΙΑ7) καί τοϋ 'Αγ. Μάρκου τής Βενετίας 

(Ο ε πα ιΐδ, Όίε Μοδ&ίΐεοη νοα 3αη Μαιεο, 1935 είκ. 12 καί 13). 
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δτι παράθυρα ύαλωτά ύπήρχον και εις τον απέναντι τοίχον, ήτοι εις τον 
δυτικόν, δ'που και πράγματι είσέτι ύφίστανται (εικ. 1), και τέλος, οτι εις 
παν μέρος, τοϋ ναοϋ ύπήρχον παράθυρα (π.χ. εις τον φωταγοογόν, τον γυναι- 

κωνίτην κλπ.) των αρχιτεκτόνων προνοησάντων. ώστε κανέν μέρος νά μή 
μένη άφεγγες μηδέ σκοτεινόν. Ήτο ·6* ή φωτεινότης χαρακτηριστικόν γνώ- 

Είκ. δ.—’Άποψις τής μητροπόλεως των Σερρών από ΒΑ. 

ρισμα των παλαιοχριστιανικών βασιλικών ως και έξ άλλων εκφράσεων τεκμαι- 
ρόμεθα 1 και κυρίως έκ των διασωθέντων μνημείων (πβλ. Αχειροποίητον καί 
"Αγ. Δημήτριον Θεσσαλονίκης κλπ.). 

«Σηκοί ίΤ εκατέρωθεν τον βήματος σφαιροειδείς ώκοδόμηνται, ών 

άτερος τοϊς ίεροΐς σκενεσι ταμίας γεγένηται». Εκατέρωθεν τού μέσου δια¬ 

μερίσματος, ήτοι τού κυρίως βήματος, ύπάρχουσι πράγματι δυο τετράγωνοι 
χώροι, καλυπτόμενοι διά σφαιρικών τροΰλλων (εΐκ. 5 καί 6). Έκ τούτων 
τών χώρων, ό εις, βεβαίους ό προς νότον, θά έχρησίμευεν επί τής εποχής τού 
Πεδιάσιμου ώς σκευοφυλάκων. 

«Στοαι δ’ εκατέρωθεν δύο το βήμα τών σηκών διαιρονσι». Δύο τοξωτά 
ανοίγματα—άνά εν εκατέρωθεν — χωρίζουσι πράγματι τό βήμα από τών δύο 
άκρων, (πλαγίων) διαμερισμάτων (εΐκ. 1). 

«Τονς μεν ονν άλλους τοίχους ζωγραφίαι χρώμασι κεχρωματουργημέναι 

1 Π.χ. του Χορικίου δια τό,ς βασιλικός τής Γάζης. Οΐιοτΐοΐί Οαζεεί, 

Οπιίίοηββ, εκδ. Βοΐδδοηπτίε, σ. 90 κλπ. 
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κοομονσιν, τον δε προς τή δύσει λιϋιδίοις χονσφ καταστράπτονοιν, ώς δοκεΐν 

ολόχρυσον είναι τον τοίχον ταϊς τον χρυσόν περιλάμψεσι και προς τή βάσει 

τον τοίχον ό)ραίως έχονσαι πύλαι παρωκοδόμηνται, δθεν και την κλήσιν, ήν 

έσχήκασιν, έσχηκέναι δοκοί». Οί άλλοι τοίχοι, ήτοι οΐ εκτός τού ιερού, 
κοσμούνται ούχί διά ψηφιδωτών αλλά διά ζωγραφιών—τινές τών οποίων 

ΜηΤοπολιο Οθρρ(ι;ν Το μι η καταττΛ&τοο 
ΤοΫ ΙΘΡΟΥ 

Εΐκ. 6.—Τομή κατά πλάτος τοϋ ίεροϋ τής μητροπόλε ος τών Σερρών. 

σώζονται μέχρι σήμερον—μόνον δ5 ό δυτικός τοίχος ήτο διά χρυσών ψηφί¬ 

δων έπενδεδυμένος, ώστε έφαίνετο, ώς ολόχρυσος, εις δέ την βάσιν του κατε- 

σκευάσθησαν ώραιαι πύλαι, αΐτινες, ώς νομίζει ό Πεδιάσιμος, θα ώνομάσθη- 

σαν ώραϊαι λόγψ τής ώραίας κατασκευής των. Σήμερον μία καί μόνη θύρα 
έν τφ μέσφ τελεί την επικοινωνίαν τού κυρίως ναού προς τον νάρθηκα. Φαί¬ 

νεται, δτι άλλοτε θά ύπήρχον τρεις, έκάστης έξ αυτών άντιστοιχούσης προς 
εν κλιτός, ώς συμβαίνει συνήθως εις τε τάς παλαιοχριστιανικός βασιλικός καί 

τούς άλλους βυζαντινούς ναούς. 

«Υπέρ δέ τών πυλών στοά κατεσκενασται καί την στοάν τρεις εφ9 νψος 

ετεραι διαδέχονται' μετά δέ ταύτας έτεοαι τηλικανται τον αριθμόν». 'Υπέ¬ 

ρ άνω έκάστης πύλης ύπήρχεν άνά έν τοξωτόν άνοιγμα καί τρία άλλα ακόμη 
διαδέχονται αυτά ύπεράνω καί ταΰτα πάλιν άλλα τρία. Τούτο δέ πράγματι 

συμβαίνει, ώς βλέπει τις έν τή παρατιθέμενη τομή. 

ί 

ι 
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«*λ/ δ9 οροφή τώ νεώ μολνβδω περικαλύπτεται·». “Ήδη επί τής εποχής 
του Πεδιασίμου ή στέγη του ναού έκαλύπτετο διά μοδύβδου. Ό μόλυβδος 

οΰτος διετηρείτο είσέτι επί τουρκοκρατίας, εγένετο δ3 αφορμή ν’ άποκληθή 
ό ναός υπό των Τούρκων «κουρσουμλί κλησέ *», ήτοι μολυβδοσκέπαστος 
έκκλησία. 

«'Εκκαίδεκα δ' αναβαθμοί την εξοδον τον νεώ τω βονλομένω διεξιέναι 

διδόασιν και προ τής κλίμακας επ’ δβελω τινι λιϋίνω λεκάνη εοείρισται πορ- 

φυρίζοναα μεν τώ χρώματι, εις δέ κύκλον τω σχήματι περιηγμένη». Εν¬ 

ταύθα ό Πεδιάσιμος όμιλε! περ'ι κλίμακος έκ δέκα εξ αναβαθμών, δι’ ής 
ήδΰνατό τις νά έξέλθη τοΰ ναού. Πρόκειται άραγε περ'ι των ονχι πολ¬ 

λών βα-θμίδων, αϊτινες, ως ειπεν έν αρχή, την είσοδον τον νεώ διδόασιν, 

ή περί άλλων; Επειδή εν τοΰτοις αί δέκα εξ βαθμίδες εξόδου δεν δΰνανται 
νά θεωρηθώσιν ον πολλαί, θά πρόκειται πιθανοότατα περί άλλης κλίμακος 
άγνωστον που τοΰ αίθριου κείμενης και όδηγούσης άπ5 ευθείας έξω. Προ 
τής κλίμακος δέ ταΰτης, αναφέρει περαιτέρα) δ Πεδιάσιμος, υπήρχε στρογ- 

γύλη λεκάνη έκ πορφυρού λίθου κατεσκευασμένη, στηριζομένη δ3 επί λεπτού 
κιονίσκου. Ή λεκάνη αΰτη πρέπει αναμφιβόλους νά είναι ή έν τφ αίθρίορ 
των παλαιών βασιλικών εύρισκομένη άλλοτε φιάλη τοΰ άγνισμοΰ (είκ. 4). 

«'Ετέρα δ9 αυλή την αυλήν διαδέχεται μάλλον δε μία μεν τω δε μεταξύ 

τοίχω διήρηται». Έξερχόμενος δ Πεδιάσιμος ακολουθεί τήν αυτήν πορείαν, 

ήν και εισερχόμενος· διότι μετά τό αϊθριον εισέρχεται εις τήν εξοο αυλήν, ήτις 
έχωρίζετο τοΰ αίθριου δι’ ενός άπλοΰ τοίχου (είκ. 4). Ενταύθα δ3 αναφέρει 
καί πάλιν τό έν αρχή μνημονευθέν φρέαρ, δπερ έκ νέου εγκωμιάζει. «Τω 

τοίνυν εξωτέρφ χώρω φρέαρ ένίδρυται και φρεάτων τό κάλλιστον». Προσ¬ 

θέτει δέ περαιτέροο τήν λεπτομέρειαν, οτι ή άντλησις τοΰ ΰδατος τοΰ ορρέατος 
τοΰτου δεν έγίνετο δι’ άπλοΰ σχοινιού αλλά διά βαρούλκού. «Ον μην οΐ 

άντλονντες ϊμονιά τό νδοορ άνέλκονοιν' κηλώνειον γάρ μεμηχάνηται τήν 

τον δε χρείαν άποπληρονν». Τοιαΰτα βαρούλκα ή μάγγανα φρεάτων βλέπομεν» 

συχνά παριστώμενα εις παραστάσεις είκονιζοΰσας τον παρά τό φρέαρ Ευαγ¬ 

γελισμόν τής Θεοτόκου 1 2 ή τής “Άννης Π. 
Ένταΰθα περατώνει δ Πεδιάσιμος τήν έκφρασιν αΰτοΰ ζητών συγγνώ¬ 

μην από τον αναγνώστην άν παρέλιπε νά άναφέρη τι από τά κάλλη τοΰ ναοΰ, 

άτινα είναι ανώτερα τής δυνάμεως των περιγραφόντων αυτά. «Πέρας μεν 

ονν έστω τοΐς λεγομένοις' εί δέ τι και παρειτ,αι τοΐς λόγοις, σνγγνωστέον, 

νεώ κάλλη διεξιονσι τής αυτών δυνάμεως κρείττονα». 

1 Π. Ν. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ, Βγζ. Ζεΐίεοΐιι*., 3 (1894), σ. 251. 

2 "Αγ. Ανάργυροι Καστορίας. Όρλάνδος, Άρχεΐον Βυζ. Μνημ. Έ?Δάδος, 

Δ' (1938), σ. 42, είκ. 59. 

8 Ο. Μΐΐΐβί, Μοηιιπιοηΐδ δγζαηίΐηε άο Μΐδίτα, Ρανί$, 1910, πίν. 75,1. 

* 

* * 

Έκ τής ανωτέρω παρατεθείσης έκφράσεοος τοΰ Πεδιασίμου κατεδείχθη 
νομίζω τρανώς, ότι ή μητρόπολις τών Σερρών πρέπει νά κατεσκευάσθη το 
πρώτον εις παλαιοχριστιανικούς χρόνους* Πράγματι τό προ τοΰ κυρίους 
ναοΰ αίθριον, τό οποίον είχεν άλλοτε καί εντός τοΰ όποιου ύπήρχεν ή φιάλη, 

ό νάρθηξ καί ή τρίκλιτος βασιλική τοΰ κυρίως ναοΰ, ήτις εφερεν ύπερφα 
καί ύπερυψωμένον τό μέσον κλιτός, δ έν τφ μέσφ τοΰ κλιτούς άμβοον φέρων 
τον χαρακτηριστικόν πυραμιδοειδή ουρανίσκον,τό μετά τετρακιονίου τέμπλον 
καί τό υπέρ τήν αγίαν Τράπεζαν κιβώριον καί τό σουζόμενον είσέτι σύνθρο- 

νον τής άψΐδος τοΰ ίεροΰ, ή καί έξωτερικώς ήμικυκλική άψίς με τήν χαρα¬ 

κτηριστικήν διά ιάς παλαιοχριστιανικός βασιλικός βαθμιδιοτήν διάταξιν τής 
στέγης (δρα τομήν είκ. 1) τοΰ τεταρτοσφαιρίου τοΰ ίεροΰ, ή διά φύλλων 
δάφνης διακόσμησις τοΰ άβακος καί τό καλαθοειδές σχήμα τών κιονοκράνων 
καί τέλος τά κοιλόκυρτα ύφαψίδια τών παραστάδοον κλπ. μαρτυροΰσι πάντα 
ευγ?αυττως περί τής εις παλαιοχριστιανικούς χρόνους ίδρύσ£ως τοΰ ναοΰ καί 
δικαιώνουσι τήν ύφισταμένην παράδοσιν, ήν αναφέρει δ ΟοαδίηέΓγ1, δτι 
δηλ. δ ναός άνηγέρθη έπι τής θέσεοος άλλου άρχαιοτέρου, ούχί δμως είδω- 

λολατρικοΰ ώς πιστεύεται, αλλά παλαιοχριστιανικού. Κυρίως δ3 είπεϊν δεν πρό¬ 

κειται περ'ι άνεγερσεως νέου ναοΰ άλλα περί μετασκευής τοΰ πρώτου παλαιο- 

χριστιανικοΰ—δστις θά ήτο πιθανώτατα βασιλική μετ3 εγκαρσίου κλιτούς 
(είκ. 4)—κατά τον ΙΑ' ή τον ΙΒ' αιώνα, οπότε τό μέν μέσον κλιτός τοΰ ίεροΰ 
έκαλύφθη διά χαμηλής σχετικώς κτιστής καμάρας, τά δέ δύο πλάγια πτερύ¬ 

για τοΰ έγκαρσίου κλιτούς διά τρουλλίσκιον, κατά σχέδιον, οπερ συχνά συναν- 

τώμεν καί εις άλλας μεσαιωνικός βασιλικός2. Τό πέραν δμους τοΰ έγκαρσίου 
κλιτούς ήτοι τό προς Δυσμάς τμήμα τής ξυλοστέγου τής βασιλικής παρέμεινεν 
ως είχε. Τοιοΰτον άλλως τε συνδυασμόν κτιστής καμάρας ίεροΰ καί ξύλινης 
στέγης τοΰ λοιπού ναοΰ εύρίσκομεν καί είς άλλους ναούς τοΰ ΙΒ' αίώνος, 

ώς π.χ. είς τάς Βλαχέρνας τής Ηλείας3, τήν Πάλιανην Κρήτης4, τής Καλα¬ 

βρίας5 κλπ, 

ΛΝΑΣΤ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 

1 άδΐιε Ια Μαοέόοίιιο, Ραπε 1831, α. 161. 

2 Π.χ. εις τον αγ. ’Αχίλλειον τής Ποέσπας Σωτηρίου, Ποαχτ. Άκαδ. Αθη¬ 

νών 20 (1945) σ. 10, είκ. 2—Άτόπως γράφει ό ΜΐΠεΐ (Εοοίβ Οτσοςυσ σ. 22) 

οτι τά πλάγια διαμερίσματα τοΰ ναοΰ καλύπτονται δι’ ασπίδων. 

3 Όρλάνδος, Άρχαιολ, Έφημ. 1923 σ. 8. 

4 Ο. Οβτοΐα, Μοηυηιβηίί νοηβίΐ ηοΙΓίδοΙα άΐ Οτοΐα II σ. 204, σημ. 2. 

6 1/0)3 οο π ο, Αίϋϊ άεΐ V Οοπ£ΐ\ ΙηΙοΓΠ&ζΐοηαΙο άί δίαιΗ δίζαηΐίηί σ. 252. 
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ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 

*Ως φαίνεται έκ τής σημερινής ποιμενικής ορολογίας, ήτις διετήρησε 
πολλάς λέξεις εις τον ποιμενικόν βίον των αρχαίων Ελλήνων άναψερομένας, 

τά ποιμενικά των Βυζαντινών θά είχον διατηρήσει αμετάβλητον μέγα μέρος 
των άρχαίων ποιμενικών εθίμων, δι’ ών θά ήδυνάμεθα κάλλιον περί εκείνων 
νά κρίνωμεν, δι5 δ είναι λυπηρόν οτι τόσον Ισχναί είναι αί υπό των Βυζαντι¬ 

νών παρεχόμενοι σχετικαί πληροφορίαι. 
”Αν εξαίρεση τις τά σημειοΰμενα εν τφ 18φ βιβλίω τών γεωπονικών, 

τά περί άγελαρίων λεγόμενα έν τφ σχετικφ κεφαλαίω του γεωργικού νόμου 
καί τινας εκφράσεις, ώς είναι τό του Νικηφόρου Βασιλάκη «Έγκώμιον κυνδς» 

καί τό του Χορικίου, ή μάλλον του αΰτοΰ Βασιλάκη «Τίνας άν εϊποι λόγους 
ποιμήν έκ σφοδρότερου χειμώνος έαρος έπιλάμψαντος» προς δέ έκ τών έμμε¬ 

σων πηγών τάς έν χειρογράφοις καί τοιχογραφίας, άπεικονιζοΰσας ποιμένας, 

πρέπει ν’ άρκεσθή προς άναπαράστασιν του Βυζαντινοί) ποιμενικου βίου εις 
τάς όλίγας καί εντελώς γενικός πληροφορίας τών σχολιαστών καί συγγραφέων, 

οΐτινες, άλλους σκοπούς έν το'ις έργοις των έπιδιώκοντες, ούτε την προθεσιν 
είχον να περιγράψωσι λεπτομερώς τά ποιμενικά, άλλ’ ούτε οί πολλοί καί 
έγνώριζον αυτά έξ ιδίας άντιλήφεως, ώς ενίοτε όμολογούσιν2. Ούτω στε¬ 

ρούμενα πληροφοριών άναφερομένων εις τον χαρακτηρισμόν τώιν αιγοπρο¬ 

βάτων έκ τής ηλικίας αυτών, τού τριχώματος Β, τού μεγέθους τών κεράτων, 

τών επί τών ώτων σημείων, εις τάς νόσους καί τά ποιμενικά έπιψωνή- 

ματα. Μάς έλλείπουσιν έπ’ ίσης πολλαί ειδήσεις εις τον τρόπον τής τυροκο¬ 

μίας άναφερόμεναι. 
Τά κατωτέρω λοιπόν συντόμως σημειοΰμενα άνακοινούνται έπί τή βάσει 

τών ανωτέρω πηγών, τών σχετικών εικόνων, καί μέ πολύτιμον βοήθημα τον 
νεώτερον ποιμενικόν βίον4. 

1 Μαϊ, δρίαίεδ’ίιπυ Κοπιππιυιι, 5,413-415. 4 
3 «Δοκεϊ δέ μάλλον ΰγιαίνειν τά ζφα ποτού όρεγόμενα' «όθεν θέρους οί ποιμέ¬ 

νες άλας αύτοΐς παραβάλλουσιν, ώ; τινές γααι μέδιμνον τοΐς εκατόν» Ευσταθίου, 

Παρεκβ., 944,1. 

3 Μόνον ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος έν τώ περί θεμάτων 

έργω του, 34,15 έξ., περί τοΰ τριχώματος τών προβάτων ομίλων, τά χαρακτηρίζει 

ώς ραντά. τιεοκνά) φοιηχόιριχα καί ηιννινόζρΐ'/α. 

4 Βλ. Στ. Ξ ανθ ο υ δ ί δ ο υ, Ποιμενικά Κρήτης, Λεξικογραφικόν Άρχεΐον τής 

Τά κατά ά.γέλας βόσκοντα ζφα ήσαν ή ίπποι ή βοές1 ή χοίροι2 ή καί 
αιγοπρόβατα, περί ών τελευταίων ευρύτερος έν τοΐς έξης θά γινη λόγος. 

Ό τούς βούς βόσκων έλέγετο δημωδώς τότε βωνίτης ή βοννίτης*, πιθα¬ 

νοί τατα δέ καί βουκόλος, ώς άναφέρουσι τά έν καθαρευούση γλώσση κείμενα 
καί ώς άποδεικνύει τό σημερινόν Κρητικόν καί Χιακόν βονκ.ολος, προς 6έ 

καί άγελάριος ί, 

Έκ τών βοών οί μέν άρρενες, έφ’ δσον ήσαν νεαροί, έχαρακτηρίζοντο ώς 
μοσχάρια καί έπειτα ώς ταύροι, τά δέ θήλεα ώς άγελάδια6 η βουϋηλειαι", τό 
μέρος δ’ ένθα τά ζφα ταύτα έμανδρίζοντο έλέγετο βονατασιον 1 η βονκ.ολιον8. 

Ό άγελάριος, δστις έκράτει ξύλον, δι’ ού άπέστρεφε τούς απομακρυνό¬ 

μενους βούς ή τούς ζητούντας νά είσέλθωσιν εις καλλιεργημένα κτήματα9, 

έβοσκε κοινήν αγέλην, ζφα δήλα δή, τά όποια τού ένεπιστευοντο οί κάτοικοι 
τής κώμης, περιγράφεται δέ ά>ς προς εσπέραν έπαναφερων αυτά καί άφινων, 

ίνα μόνα των έπιστρέψωσιν εις τον οίκον τού κυρίου των ,0. 

5Ητο δ9 ούτος υπεύθυνος διά πάσαν βλάβην έπενεχθεΐσαν εις τά ζφα, 

μέσης καί νέας Ελληνικής, τόμ. 5,267 έξ. Γ ιάννη Μ α υ |> α κ α κ η, Ποιμενικά 
δυτικής Κρήτης. Γ. Μ α δ ι ά, Οί ποιμένες έν Ιναρδαμυλοις, Λαογραφ., 6,255. Κ. 

X α τ ζ η ϊ ω ά ν ν ο υ, Γεωργικά καί ποιμενικά Κύπρου, Λαογραφ., 11,99 ές. Α ν α σ τ. 

Βροντή, Ή μελισσοκομία καί τό μαντρατόρεμα στή Ρόδο, Λαογραφ., 12,208 έξ. 
Κ. Τίλιοπούλου, Ποιμενικά τής Ηλείας Λαογραφ., 12,256 έξ. Χρυσοστό¬ 

μου Μυρίδου, Λαογραφικά Λιβεράς (Άρχεΐον τοΰ Πόντου, 13,137- 163). Κ. 

II α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, Άσχολίαι τών κατοίκων τής περιοχής Σταυρί. Β , ζωολογικά 
(Χρονικά τοΰ Πόντου, 1945,373 - 387). 

* Νικηφόρου Βασιλάκη, Έγκώμιον κυνός (Ε. ΜΠΙογ, Ετ&^ιιισηίδ άο 

ΙίΠΘΓαίυια έν Μέΐαπ^οδ οποηΆιιχ, 260). 

2 Τ1- ί 11 ο 1ι © 1- 3., δγ11., 151,113. I. Τζέτζου, Χιλιάδες, χιλ. 11η, ίστορ. 
429, στίχ. 431. Οιΐδα, I ιΐϊρίοπιΐ, 454,32· 520,7. Οί χοίροι έλέγοντο καί μονχζερα 

(“μοχθηρά) <ής ένιαχοΰ καί σήμερον. 
8 ΈπιΟα τό επ’ όνόματι τού Ζ ω ν α ο ά λεξικόν έν λλ., Φ. Κούκο υ λ έ, 

Βυζαντινών τινων επιθέτων σημασία καί ορθογραφία, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 5, 

5. Τό βο>νίτης σώζεται σήμερον ώς οικογενειακόν έπίθετον έν τφ πρώην δήμφ Οί- 

νοΰντος τής Λακεδαίμονος. 

4 Νόμος γεωργικός 23 καί παρ’ Άρμενοπούλω, 3,1,7. Καί σήμερον ό βουκόλος 
λέγεται άγελ.άρις έν Θράκη καί Μακεδονία. Βλ. το ιστορικόν λεξικόν τής Νέας Ελλη¬ 

νικής έν λ. άγελάρις. 

5 Άγελάδια ύπόμοσχα αναφέρει Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννη¬ 

τος έν τή Εκθέσει του, 464,2· 487,18, 
8 Νϋν έν Βον& τής κάτω 5 Ιταλίας ή θήλεια βοϋς λέγεται β ον ά ονλεία ή βου&ηλ.εία. 

Ο. Κ. ο 1ι 1 ί δ, Εΐγπιοΐο^ίδοίιοδ \νδΓί6ΐώιιο1ι άετ ιιηΙεπΙειΙΐειιϊδοΙιβιι ΟιάζίίαΙ έν 

λ. βοΰς. 
7 Ί. τό λεξικόν τοΰ Ζωναρά έν λ. βουστάθμιον. 

8 Οιΐδδ, I άίρίοιηί, 318,11. 
8 Νόμος γεωργικός, 2,7 (Άρμενόπ.). 

10 Γρηγόριος Ν υ σ σ η ς, ΡΟ, 44,225. 
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άτινα έβοσκεν. Έάν π.χ. έχάνετο δ παραληφθείς βοΰς, ωφειλεν ούτος αυθη¬ 

μερόν νά το ανακοίνωση εις τόν κύριον του ζφου, άλλως έθεωρείτο ένοχος" 

άν έτρώγετο υπό θηρίου 6 βοΰς, ίνα μή διωχθή, ωψειλε νά δείςη εις τόν 
κύριον του το πτώμα αύτοΰ. Εαν έξηφανίξετο 6 βοΰς η έθραΰοντο κατά τόν 
χρόνον της βοσκης οι πόδες του ή ετυφλώνετο ούτος, έπρεπεν, ινα μή πλή¬ 

ρωσή αποζημιωσιν, νά δρκισθή εις τόν Θεόν οτι δεν υπάρχει δόλος" αν δμως 
ενώπιον δυο η τριών μαρτύρων άπεδείκνυτο επίορκος, έγλωσσοκοπείτο και 
επληρωνε την τιμήν του ζώου εις τόν κύριόν του. Έάν κατά τόν χρόνον τής 
βοσκης ο βοΰς εισηρχετο εις καλλιεργημένον κτήμα ή άμπελον και εκαμνε 
ζημίαν, ήτο υποχρεωμένος νά πλήρωσή την γενομένην ζημίαν. Τέλος, έάν 
δια του ξυλου, το οποίον εκράτει, έφόνευε βουν ή ετύφλωνεν ή έθραυε τούς 
πόδας του, ώφειλε ν9 αποζημίωση τόν κύριόν του. Αθώος έθεωρείτο μόνον, 

εάν διά λίθου έπληττε τό ζφον'. 

Διά την βοσκήν των χοίρων, οϊτινες, ώς και τά πρόβατα, έμετροϋντο 
κατά κεφάλια1 2, ελάχιστα γνωρίζομεν. Ή μάνδρα εν ή έμενον εκαλείτο και 
οΰτω και χοίρο μάνδρι(ο)τ8 * * 11, τό επιφώνημα δέ τών χοιροβοσκών ήτο χνροα* 

ή γνρρε5 ή χνρρι6. 

Τά αιγοπρόβατα οί Βυζαντινοί δημωδώς εκάλουν ή πράγματα 7, ώς και 
νυν, ή σφακτά8, επ9 ίσης ώς και νυν, ή και κτήματα9. 

Ο ποιμην τών προβάτων εκαλείτο τότε προβατάς, λέξις ήν συναντώμεν 
καί ώς οικογενειακόν έπίθετον10, προς δέ και μηλάτης 11. 

1 Ο. Ρ 6 γ τ ί η ί, Εάΐζίοηε επίίεδ άεΐ νόμος γεωργικός, 29,30 {ΒΖ, 7,562)καί παρ’ 

Άρμενοπούλιρ, 3,1,7. Εκλογή κατά τό Πρόχειρον μεταβεβλημένη, 26,1 (ΙΟΚ, 4,124). 
2 ΤτΐηοΙιεπι, δγΐΐ., 151,113. 

Ο η 5 3, I άϊρίοιηϊ, 451,32* 55ο,4. Λεξικ., Ζωναρα, εν λ. συβόσιον, 
4 Ή σ ύ χ ι ο ς, έν λ. 
δ Ευσταθίου, Παρεκβ., 855,25, 

6 Σ π. Ζ α μ π ε λ ί ο υ, Ίταλοελληνικά, 68. 

7 βραΐα, Εε ροΓ^αηιεηθ Οτεοε, 224,9. 

8 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσις, 464,2. Κυρίως σφα¬ 
χτά είναι τά διά σφαγήν προορίζομε να ζφα. Σήμερον έν Κύπριο, Πελοποννήσω καί 
αλλαχού σφαχτά λέγονται τά αιγοπρόβατα. 

3 Ευσταθίου, Παρεκβ. 494,4* 999,17. Μιχαήλ Χωνιάτου, Τά σφζύ- 

μενα (2,194,6). Νυν έν Κρήτη τά αιγοπρόβατα λέγονται λειανά χτήματα, κατ’ άντί- 

θεσιν προς τά χοντρά, ήτοι βοΰς, όνους, ήμιόνους. Κατά τούς Βυζ. χρόνους εκαλούντο 
κτήματα καί τά τετράποδα ζφα γενικώς. Ευσταθίου, Παρεκβ., 494,4* 997,17. 

10 Τ π ί ε 1, ΚυδΕΗδϋ οριίδε., 290,63. Ό προβατάς υπό τού Ευσταθίου, 

Παρεκβ., 877,50 943,60 1648,57, εξελληνίζοντας την λέξιν, λέγεται προβατεύς, 
Ό ποιμήν σήμερον λέγεται προβατάς έν Καρδαμύλοις τής Χίου. Γ. Μ αδ ιά, Οί ποι¬ 
μένες έν Καρδαμύλοις, Λαογραφ.. 6,255. 

11 Ευσταθίου, Παρεκβ., 877,50* 1648,57. Λεξικ. Ζ οι ναρά, έν λ. μηλάτης. 

Παρ’ Ησυχία» άναγινώσκομεν καί μηλόταΓ ποιμένες. Μέ τό μηλάτης σχετιστέον καί 
τό σημερινόν οικογενειακόν έπίθετον Μηλαΐτης. 
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Σήμερον έν Κρήτη χίμαιρα καί έν Καρπάθιο χίμαιρα λέγεται ή μήπω 
γεννήσασα αΐ£ 5, χίμαιρε ή αυτή έν Τσακιονία, έν Τήνω χιμαιρίδι τό ενός 
έτους έρίφιον, χιμαίρι δ9 δ νεαρός τράγος έν Βον& τής Καλαβρίας2. Τόν 
χαρακτηρισμόν τούτον θά ειχον καί οϊ μεσαιωνικοί "Ελληνες, άφ9 ού ή νεαρά 

αϊξ καί παρ9 αρχαίοις εκαλείτο χίμαρος. 

Ό λειμών εις δν έςήρχοντο προς νομήν3 * ή βοσκήν *, ώς ελεγον, τά 
αιγοπρόβατα, εκαλείτο λιβάδι(ο)ν ^ καί ενρεΐα. Τό τελευ.ταΐον συμπεραί- 

νομεν έκ τών εξής" έν έγγράφοο του έτους 1086 άπολυθέντι υπό τοΰ κόμητος 
Καλαβρίας Ρογήρου υπέρ τοΰ έπισκόπου Μιλήτου Καλαβρίας άπαλ?μίσσονται 
τά ζφα τοΰ έπισκόπου καί τών κληρικών αυτού τής καταβολής εύρειατικόνβ. 

*Ητο δ9 εύρειατικόν ή καταβολή ενοικίου διά την νομήν βοσκημάτοον 
εις τάς κατά τόπους ενρείας, αϊτινες έσήμαινον τόπον βοσκής7, έάν κρίνω μεν 
έκ τοΰ παρ’ Ήσυχίφ εύρεία* μεγάλη, πλατεία, έκ τοΰ Τσακωνικού ενρεια 
και τοΰ Χιακοΰ ενοειά τοΰ σημαίνοντος μέρος ένθα δικαιούνται νά βόσκωσιν 
αιγοπρόβατα8. "Αντιστοιχεί δήλα δή τό εύρειατικόν προς τό μεσαιιονικόν 
νόμηϋρον9 καί το σημερινόν κοινόν λιβαδιάτικο, τό Εύβοΐκόν τοπιάτικο καί 

τό Κρητικόν βόσκηστρο. * 

Κατέβαλλον δ9 οί ποιμένες μεγάλην προσοχήν ώς προς τόν τόπον, εις 
δν θά ώδήγουν τά ποίμνια άποσπώνιες καί καίοντες τά έν αύτφ φαρμακερά 
χόρτα 10 ώς καί ώς προς τόν χρόνον. Κατά τά γεωπονικά, κατά μεν τό θέρος 

1 Στ. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ ο υ, ΓΙο ι μ ε ν ι κ ά Κρήτης (Λεξ. Άρχ., 5,322). 

2 Ο. ΚοΚΙίε, Ί,ΐι Ϊ6Ππϊηο1ο§:ί3 ρ35ΐοι·3ΐε άι Βον3 (Κβνηε άε Πη^αΐδΙκμω 

Κοηιπηε, II, 276). 
3 Χρυσόστομος, ΡΟ, 59,325. Γεωπονικά, 182,7. 0 0 3 3, I άίρίοιηί, 14,4. 

Τήν νομήν έγγραφον κατωΐταλικόν καλεϊ νομάδα. 0ιΐ5 3, I άΐρίοηπ, I, 357. 

4 Χρυσόστομος, "Ενθ’ άν. Λεξικόν Ζ οι ν σ. ρ ά, έν λ. νομή. 
5 Ευσταθίου, Παρεκβ., 251,43* 1358,55* 1511,18. 0ιΐδ3, I άίρίοηιί, 

496,6. Λιβάδιον κυρίως καί άρχικώς έλέγετο ή μικρά λιβάς, ό μικρός σταλαγμός, έφ' 
ής σημασίας φέρεται ή λ. παρά Στράβωγι, 8,389 καί Πλουτάρχφ, Ηθικά, 913. Ιό 
λιβάδιον, αντί τού λειμών κεΐται παρ’ Ήσυχίω* λιβάδιον χωρίον βοτανώδες καί 

Θωμά Μαγίστυω (σ. 572, Ιπεοδδ). 
ο V ΐ ί ο Ο 3 ρ ί α 1 δ ΐ, Μειιιοτίε ρετ δετνίτε α1ΐ3 5ίοπ3 άεΐΐα δβηΐπ οΙιϊεδΗ 

ΜΠείεεε, σ. 134. Πβ. καί τό Ελληνικόν γλωσσάριον τού ϋπ Οπη^ε έν λ. ενριάτιπον. 

7 Ευρεΐα σήμερον είναι τοπωνυμία έν Λεωνιδείιρ Κυνουρίας (Μ ι χ. Λεκού, 

Περί Τσακώνων καί Τσακωνικής διαλέκτου, 9). 
8 Πασπάτη, Τό Χιακόν γλωσσάριον, 14*2. Γ. Μαδ ι ά, 01 ποιμένες εν Καρ- 

δαμύλοις, Λαογραφ., 6,255. 
3 Μ Πι 1 ο 5 ΐ ε 1ι - Μ ίί 11 ε τ, Λείδ εί ΌϊρΙοπιπΕι, 4,350. Τό νόμηθρον σήμε¬ 

ρον λέγεται νόμιοτρο. Τό εύρειατικόν, κατά τό μεσαιωνικόν έρβατικόν, καπηλιατικον, 

μεταξιατικόν κτλ. ΙΙβ. καί τά σημερινά χειμαδιάτικο, υ.λωνιάτικο άοριάτικο (=ένοί- 

κιον διά τήν έν δρει νομήν) καί τά όμοια. 
10 Ε ε ο 8 1 ε πι δ 3 ο 1ι, Νίοοϊαί ΟαΙίΐοΗδ 03πιΰπ3, 96,30. Τ 3 ί ε 1, Εαδίαΐΐιϋ 

ορπδε., 140,32. , ■ 
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έπρεπε τά πρόβατα νά Ιξέρχιονται προς νομήν πριν «νατείλη ο ήλιος, κατά 
δέ τον χειμώνα μετά τήν διάλυσιν τής πρωινής πάχνης1. 

Τά αιγοπρόβατα «βοτάναις άφιάσιν έκτρέφεσθαι και θαλλοΐς» είπεν ό 
Θεσσαλονίκης Ευστάθιος2 3. "Όντως, πλήν του χόρτου των λιβαδίων, ετρεφον 
οί Βυζαντινοί ποιμένες τά θρέμματα μέ μη δίκην ή μηδικάριον*, τό σημε¬ 

ρινόν τριφύλλιον και μέ τρυφερούς κλάδους του θάμνου κυτίσσου4, δστις τά 
καθίστα πολυγαλα. 

'Ωμιλήσαμεν περί τρυφερών βλαστών' κατά τον χειμώνα ομοος, όταν τό 
•ψύχος ήτο δριμύ και τά ζφα δεν ήδΰναντο νά έξέλθωσι τής μάνδρας των ή 
των σπηλαίων, τά έτρεφον μέ ξηρά φύλλα θαλλών, τούς οποίους ειχον συλ- 

λέξει κατά τό θέρος5. Τούτ5 αυτό εννοείται πράττουσι και οί σημερινοί 
βοσκοί, οΐτινες τότε λέγεται ότι κλαδίζονσι* ή κλαρίζονσι τά ζά\ 

Τά αιγοπρόβατα, μετά τήν βοσκήν, ωδηγούντο, ϊνα πίωσιν, είτε εις 
παραρρέον ποτάμιον8, είτε εις τήν ποτίοτραν9, πηγήν ή φρέαρ, όπου υπήρχε 
λεκάνη εΐτε πηλίνη 10 εϊτε ξύλινη, επιμήκης, ϊνα δΰνανται πολλά όμού ζώα νά 
πίνωσιν11. 

Τό προς τά αιγοπρόβατα επιφώνημα των ποιμένιον κατά τήν άρχαίαν 

Κυμαίθα (Είδ. 4,45,46). "Οτι τούτο θά έχρησιμοποεΐτο καθ" δλην τήν 
Βυζαντινήν περίοδον μαρτυρεί, νομίζοο, τό δτι και σήμερον υπό τον τύπον 
σίττ’ τό χρησιμοποιούν οί Πόντιοι. 

1 Γεωπονικά, 18,2,7. 

2 Ταίεΐ, Εηεΐαΐΐιϋ οριιεε., 140,31. Ή τροφή αυτή δημωδώς εκαλείτο παρά- 

βλημα, Ευσταθίου, Παρεκβ. 1406,27. 

3 Μηδικάρων είναι ή υπό τοΰ Άριστοφάνους (Ίππ., 617), Μηδική πόα 

καλούμενη. 

4 Γεοοπονικά,. 18,2,1,6" 12,Γ 19,3. 

5 Τ ά ί ο 1, ΚιΐδΙ&Ηπΐ ορυεο., 140,32. X ο ρ ι κ ί ο υ [Β α σ ι λ ά κ η], Τίνας αν 

εΐποι λόγους ποιμήν έκ σφοδρότερου χειμώνος έαρος έπιλάμψαντος (Μοϊ, 3ρίοί1β§;ϊιιηι 

Κοηι&ηαιιι, 5,413). 

6 Γ. Μαδιά, Οί ποιμένες έν Καρδαμύλοις (Λαογραφ., 6,256). Οΰτω καί έν 

Κρήτη, ένθα καί άκροδαμίζω (—ροδαμίζω). X τ. Ξάνθο υδίδου, Ποιμενικά Κρή¬ 

της (Λεξικ. Άρχ., 5,303). 

7 ’Εν τή περιοχή Καλαβρύτων. 

8 Ευσταθίου, Παρεκβ., 943,60. Μιχαήλ τοΰ ρ ή τ ο ρ ο ς, Λόγος εις τον 

αύτοκράτορα κυρ Μανουήλ τον Κομνηνόν (Κβ^εΐ, Ροπίοε τοπυη όγζ&πίΐπ&ηυιι, 147). 

9 Ευσταθίου, Εις τον έξηγηθησόμενον ιαμβικόν κανόνα, ΡΟ, 136,605. Έν 

Στερεά Έλλάδι ή ποτίστοά λέγεται ποτιστή. Δ. Λουκοπο ύλου, Ποιμενικά τής 
Ρούμελης, 134. 

10 Λεξικ, Ζιοναρά, έν λ. άρδάνιον, 

11 ΙΙβ. Στ. Ξάνθο υδίδου, Ένθ’ αν., 5,302. Ή σκάφη αυτή έχουσα μήκος 

4-5 μέτρων έν Στερεά Έλλάδι καλείται κάναλος. 

Έκ τοΰ ποιμενικοΰ βίου των Βυζαντινών 

Ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος μάς λέγει" «Δοκει δέ μάλλον ύγιαίνειν τά 
ζφα ποτού όρεγόμενα" δθεν θέρους οί ποιμένες άλας αύτοις παραβάλλουσιν 
ώς τινές φασι, μέδιμνον τοις εκατόν1. 

Ενταύθα τήν χρήσιν τού άλατος ό ιεράρχης αποδίδει εις υγιεινούς 
λόγους" όντως νυν οί ποιμένες βεβαιούσιν ότι ή χρήσις τού άλατος «σφίγγει 
τά πράματα», ήτοι παχύνει καί καθιστά υγιή τά αιγοπρόβατα, αυξάνει τήν 
ποσότητα τού ύπ’ αυτών παραγομένου γάλακτος, τά παχύνει και καθιστά τό 
κρέας αυτών νόστιμον *. 

Αλλά καί εις άλλους λόγους αποδίδει ό Ευστάθιος τήν χρήσιν τού άλα¬ 

τος, όταν γράφει" «έτεροι δέ ΐξαλόν φασι τον όχευτικόν... οί δέ τον μετά χει¬ 

μώνα επί άλας ίκνοΰμενον ποιμενικω νόμψ, ϊνα μή ψώραν πάθη»8. 

Καί κατά τής ψώρας λοιπόν των θρεμμάτων, περί ής καί αλλαχού όμιλε! 

Ευστάθιος4, εγίνετο χρήσις τού άλατος. Παλαιότερον ό Μιχαήλ Ψελλός συζη- 

τών «διατί παραβάλλουσιν άλας οί νομεΐς τοϊς θρέμμασιν», άποφαίνεται ότι 
τούτο εγίνετο ύγιείας χάριν (ΡΟ, 122.173). 

Ό ιεράρχης λέγει ότι έδίδετο εις μέδιμνος άλατος?είς εκατόν πρόβατα, 

μή ούσης όμως έξηκριβωμένης τής χωρητικότητος τοΰ μεδίμνου, δεν δυνά- 

μεθα νά εΐποομέν τι άκριβέστερον περί τής αναλογίας" τούτο μόνον παρατη- 

ρούμεν ότι σήμερον έν μέν τή περιφερεία Τρικκάλων τής Θεσσαλίας καί 
Παγγαίου όρους δίδεται μία οκά άλατος εις εκατόν πρόβατα, έν τή τοΰ 
Δομοκού δυο καί έν τή τού Βόλου τρεις. 

Ή παροχή άλατος εις τά βοσκήματα, ύγιείας χάριν, συνηθίζεται νύν 
πολλαχού' έν Πόντφ μάλιστα εχουσι καί ιδιαίτερον ρήμα τό αλατίζω (τά ζό), 
ϊνα δηλώσωσι τήν εργασίαν ταύτην, ήτις κατά τόπους γίνεται έν καιρφ έαρος6, 

ενιαχού όμως καί τον χειμώνα6 καί αλλαχού πάλιν καθ' δλον τό έτος7. 

Γίνεται δέ τό άλάτισμα ή αναμιγνυόμενου τού άλατος μετά τών παρα- 

βαλλομένιυν πιτύρων ή τού αλεύρου τοποθετημένου επί πλακών, αϊτινες 
καλούνται άλαταριες ή άλατσιες* καί έν Πόντφ άλαηστέρες ή καί ραντιζο- 

μένων τών πιτύρων δΓ ύδατος έν φ έχει άναλυθή άλας. Έν τοΐς παραθα- 

1 Ευσταθίου, Παρεκβ., 944,1. 

2 Δ. Λ ο υ κ ο π ο ύ λ ο υ, Ποιμενικά τής Ρούμελης, 133. 

3 Ευσταθίου, Παρεκβ., 450,19. 

4 Τδίβΐ, Πιΐδέίΐίΐιϋ ορηδο., 140,31. 

5 Ώς λ.χ. έν τή περιφερεία Βόλου, ένθα παρέχεται κατά Μάρτιον, έν τή περι¬ 

φέρεια Δομοκοΰ από τών μέσιον Μαρτίου μέχρι τών μέσιυν Μαίου. Έν τή περιφέ¬ 

ρεια Παγγαίου τό άλας παρέχεται κατά τό θέρος. 

6 Ούτως έν τή περιφερεία Φαρσάλων, Δράμας καί έν ’Άνδρφ. 

Τ Έν τή περιφερεία Τρικκάλων. 

8 Έν τή περιφερεία Βόλου καί Δημητσάνης άλαταοιίς, άλατα άς δ’ έν Ήπείρφ 

καί Δυμοκφ Θεσσαλίας. 
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λασσίοις τέλος τόποις οΐ ποιμένες, αντί ν’ άλατίσωσι τά αιγοπρόβατα, τά 
οδηγούν εις την θάλασσαν, ΐνα πίωσι. 

Εΐδομεν ανωτέρω δτι ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος βέβαιοι δτι έχρησιμο- 

ποιείτο το άλας προς αποτροπήν τής ψώρας των αιγοπροβάτων. Κατά τά 
γεωπονικά, προς τον αυτόν επ’ ΐσης σκοπόν, τά εχριον, μετά την κουράν, 

δεν λέγεται δμως διά τίνος ΰλης' επ’ ϊσης επλυνον τό ψωριών μέρος δι’ ουρου 
καί κατόπιν τό ήλειφον μέ θειον καί ελαιον1. 

Κατά τον Ησύχιον, πισσοκωνία ή νυν πίσσα, ή χρίουσι τά παρίσθμια 
των προβάτων2. Προς θεραπείαν τίνος νόσου εγίνετο ή έπίχρισις διά πίσσης 
δεν μάς λέγει ό λεξικογράφος" πιθανώς του σκώληκος, 6 όποιος γίνεται εις 
τούς ρώθωνας των αιγοπροβάτων από των εντός αυτών εκκολαπτόμενων 
σκωλήκων τού οίστρου, τον όποιον κατεπολέμουν άλείφοντες τούς ρώθωνας 

τού παθόντος ζά>ου δι’ ανθρώπινης κόπρου 3. 

“Αλλη νόσος, ύφ5 ής προσεβάλλοντο τά θρέμματα ήτο ή βδέλλα ούτω 
καί νυν εν Κρήτη καλούμενη4, επιστημονικούς δέ διστομίασις. Διά νά θερα¬ 

πεύσουν την νόσον ταύτην τού ήπατος, οί Βυζαντινοί έπότιζον τό παθόν 
ζφον μέ θερμόν δριμύ δξος ή έλαιον5. Σήμερον, προς τόν αυτόν σκοπόν, 

δίδουσι καθ’ ημέραν εις τό προσβληθέν ζφον εν δράμιον τετριμμένου μαγει¬ 

ρικού άλατος ή διαλύουσιν εις τό ποτόν αυτού άνάλογον ποσότητα άλατος®. 

Τά αιγοπρόβατα προσέβαλλον επ’ ΐσης φθείρες ή καί κρότωνες, προς 
φθοράν των οποίων έβραζον εντός ύδατος ρίζας σφενδάμνου καί, άφ5 ού 
από τής κεφαλής μέχρι τού άκρου τής ράχεως άνέξαινον τό έριον τού ζώου, 
εχυνον τό χλιαρόν υγρόν, ώστε νά ποτισθή θλον τό σώμα !. 

Νύν, διά νά έξολοθρεύσωσι τούς κρότωνας έν Οΐνούντι τής Λακεδαίμο- 

νος καί Μάνη άλείφουσι τά πρόβατα μέ άμόργην, χρήσιν τής οποίας έκα- 

μνον οί μεσαιωνικοί προς θεραπείαν τής ψώρας άναμιγνύοντες αυτήν μέ 
τρύγα λευκού οίνου καί θερμόν ύδωρ πικρών θερμών 9. 

“Αλλο νόσημα τών ζφων ήτο καί ή κρανρα, ήτις περιγράφεται άις πυρε¬ 

τός μετά πόνου3. Τέλος, κατά τά γεωπονικά παραγγέλματα, διά νά μή 
νοσούν γενικώς τά πρόβατα, τά έτάγιζον επί επτά ημέρας μέ κισσόν '°, διά 
ν’ άποφύγουν δέ τάς λοιμικός νόσους, ένέβαλλον κατά τήν έναρξιν τού έαρος 

1 Γεωπονικά, 15,1,6. 

2 Ησύχιος, έν λλ. κωνησαι καί πισσοκωνίας. 

8 Σουΐδας, έν λ. μίνθος καί Σχόλια στ., Πλούτου Άριστοφ., 313. 

4 Στ. Ξάνθο υδίδου, Ποιμενικά Κρήτης (Λεξικ. Άρχ., 5,304,306). 

6 Γεωπονικά, 18,17,5. 

6 Π. Γενναδίου, Ελληνική γεωργία, 9,528. 

Τ Γεωπονικά, 18,16,1. 

8 Γεωπονικά, 18,15,2. 

9 Βλ. Σουΐδαν καί Ζωναραν, έν λ. διάρροια. 

ι* Γεωπονικά, 18,7. 
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επί δέκα καί τέσσαρας ημέρας εις το ποτόν ίων, κατακόπτοντες, τεμάχια 
άγριας έλελιφάσκου, τό αυτό δέ επ’ ίσον χρονικόν διάστημα επραττον καί 

κατά τό φθινόπωρου1. 
Αχώριστος σύντροφος τού ποιμένος ήτο ό ποιμενικός κύων2" ούτος ή 

κατά τήν βοσκήν διά τών υλακών του συνεκέντρωνε τά απομακρυνόμενα πρό¬ 

βατα3 ή προορισμόν είχε νά προστατευη τό ποίμνιον από διαφόρων θηρίων, 

καί δή λύκων. Επειδή δε διά τόν τελευταίου μαλιστα λογον ήτο απαραίτη¬ 

τος εις τόν ποιμένα, διά τούτο έφροντιζεν ούτος να τον διατηρή αβλαβή απο 
τών κατ’ αυτού επιτιθεμένων λύκων περιβαλλων τον λαιμόν αυτού δια πλα¬ 

τέος δέρματος, εφ’ ού είχεν έμπήξει σιδηρά κέντρα 4. 

Ό θάνατος εννοείται τού ποιμενικοϋ κυνός πολλάκις είχεν ώς αποτέλε¬ 

σμα νά καταφαγωθή υπό τού λύκου ολη ή ποίμνη" τουτου ενεκα, οστις δια 
φαρμάκου έφόνευεν αυτόν, έλάμβανεν εκατόν μαστιγώσεις και έπληρωνεν εις 
τό διπλούν τήν τιμήν του, άν δμως εξ αιτίας τού φονου αυτού η ποίμνη εγί¬ 

νετο λυκόβρωτος, ύποχρεούτο ό φονεύσας καί τήν τιμήν αυτής νά πλήρωσή *\ 

Ό ποιμενικός κύων ώφειλεν, ώς εΐρηται, νά προστατεύη τό ποίμνιον" 

ύπήρχον δμως καί κύνες, οΐτινες, αντί νά φυλάττωσι, κάτέτρωγον αυτοί τά 
πρόβατα" τότε ό βοσκός άπέσφαττεν αυτόν6. Έάν δ ο ποιμήν είχε πόλυ 
άγριον κύνα καί ούτος επιτιθέμενος κατά κυνος ασθενέστερου άλλης ποίμνης 
έφόνευεν αυτόν, τότε ήτο υποχρεωμένος ό κύριός του νά πλήρωσή την τιμήν 
τού φονευθέντος λαμβάνων συγχρόνως καί δώδεκα μαστιγώσεις7. 

Κατά τόν Χρυσόστομον, «οί κύνες καν έπέλθωσί τινι, ο δέ ύπτιον ριψας 

εαυτόν μηδέν έργάσηται, τόν θυμόν άπαντα εσβεσεν»8. 

"Οτι ό ποιμενικός κύων δεν βλάπτει τόν πίπτοντα κατά γης καί διά τής 
συγκρατήσεως τής αναπνοής του προσποιούμενον τόν νεκρόν, μετά τον Χρυ¬ 

σόστομον, είπον δ τε Θεσσαλονίκης Ευστάθιος9 και ο Νικήτας Χωνιατης10, 

κοινώς δέ πιστεύεται καί σήμερον. 

1 Γεωπονικά, 18,13,2. 

2 ΜΠεΙοδίοΙι-ΜύΙΙβΓ, Αοΐ* εί Πίρίοιηαΐα, 6,47. Νικηφόρου Β α- 

σιλάκη, Έγκώμιον κυνός (Ε. ΜΠΙετ, ΡΓ&^πιεηίδ ϊηέάΐίδ άε ΙίΐίεΓδύιίΓΟ βχεοςμιε 

έν Μέΐαη^εδ οπεηίατιχ, 260). Ε 6 ο 8 1: ε γ η ό & ο 1ι, Νίοοίαΐ Ο&ΐΐϊοΐΐδ ο&ηηίηα, 93. 

3 Αη&ΐβοΐδ. Βοΐΐαηάίαηα, 26.192,29. 

4 Γεωπονικά, 19,1,2. 

* Νόμος γεωργικός, 6,10,11 (Άρμενόπ.). 

6 Χρυσόστομος, ΡΟ, 59,420' 60,139. 

1 Νόμος γεωργικός, 6,9 (Άρμενόπ.). 

8 ΡΟ, 62,115. 

8 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1749,43. Φασί δέ φυσικόν βοήθημα είναι άνθρώ- 

ποις πρός έκμείλιξιν κυνών τό καθεσθήναι καί τινα προέσθαι τό έν χερσίν όπλον ώς 

μή επιτιθέμενον. 

10 Νικήτα Χωνιάτου, Χρονικ. Διήγ., 395,5. Σηαείωσον ότι τό τέχνασμα 

είναι παλαιόν, ώς δεικνύει δ Αίσοιπειος μύθος (Ηεΐιη, 2715). 
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Πλήν του λύκου, βλάβην εις τά ποίμνια, και δή εις τά νεαρά άρνία και 
τά ερίφια, έπέφερον αί άλώπεκες καί τά άρπακτικά όρνεα. Κατά τούτων ό 
ποιμήν μετεχειρίζετο την σφενδόνην1 καί το ρόπαλον-' εν τη απελπισία του 
μάλιστα, καί προκαταβολικώς, κατέφευγε καί εις μαγικά μέσα, ήτοι καταδέ- 

σμους, περί ών έχομεν μαρτυρίας. Ούτως ό μέν Γρηγόριος Νύσσης όμιλεΐ 
γενικώς περί μάγιον «θηρία καταδεσμούντων»1 2 3, ό δέ Ματθαίος Βλαστάρης 
διά «έπαοιδούς θηρία καταδεσμούντας προς τό μή λυμήνασθαι κτήνος τυχόν 
έξω που νυκτός αύλιζόμενον» 4, ό δέ Ζωναράς, σαφέστερον, διά γόητας «οΐ 
θηρία καταδεσμούσι» και δΓ ανθρώπους, οίτινες «κτήνους εξοο που τής επαΰ- 

λεως αυτών καταλειφθέντος, δΓ έπαοιδίας δεσμούσι τούς λύκους»5. 

Πρόσθες δτι έκ χειρογράφου τού ΙΔ' αίώνος πληροφορούμεθα δτι ό 
λύκος κατεδένετο, άν επί μολύβδου εγράφοντο αί λέξεις δύο, δύο καί τό έλα¬ 

σμα έθάπτετο εντός τής μάνδρας6, πληροφορία την οποίαν βλέπομεν έπανα- 

λαμβανομένην καί εις μετά την άλωσιν Νομοκάνονας7. 

Ό κατάδεσμος των λύκιον μετά σχετικών έπφδιύν γίνεται καί σήμερον 
εις διάφορα μέρη. Παραπέμπων τον άναγνοόστην εις δσα σχετικά έγραψα εις 
την περί μεσαιωνικών καί νεοελληνικών καταδέσμων μελέτην μου8 *, προσ¬ 

θέτω δτι σήμερον καί τής άλώπεκος γίνεται κατάδεσμος0, δστις άναμφιβόλως 
θά συνηθίζετο κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, ομοίως δέ καί τών άοπακτι- 

κών πτηνών ,0. "Οτι δ’ οΐ μεσαιο)νικοί ποιμένες θά έκαμνον χρήσιν καί τής 
ώμοπλατοσκοπίας μαρτυρούσι τά σχετικά βιβλία έν ένί κεφαλαίφ τών οποίων 
γίνεται λόγος «περί πληθυσμού θρεμμάτων» 

Δεν ήσαν δμως τά θηρία καί τά άρπακτικά όρνεα οΐ μόνοι εχθροί τών 
ποιμνίων" εις αυτά προσετίθεντο καί οΐ κλέπται, οΐτινες, οσάκις δεν ήδύναντο 
ή δέν ήθελον ν’ άπαγάγωσι πρόβατα, άφήρουν τούς από τού λαιμού των 

1 Χρυσόστομος, ΡΟ, 52,638" 55,155. 

2 Βασίλειος Σελεύκειας, ΡΟ, 85,800. Νόμος γεωργικός, 3,7 (*Αρ- 

μενόπ.). 

* Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 4,307. Δήμμαν, ήτοι γητειάν αλεπούς έκ Κύ¬ 

πρου βλ. παρά Γ. Χατζή ϊωάννου, Ένθ’ άν., 11, σ. 110,111, έκ Ρόδου δέ 

παρά Βροντή, Ένθ’ άν,, 222. 

* Μ. Βλαστάρη, Σύνταγμα κατά στοιχεϊον (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 

6,358). 

* I. Ζων αρ ά, Εις τον 36ον κανόνα τής έν Λαοδικεία συνόδου (Ράλλη - Ποτλή, 

Σύνταγμα, 3,203). Έπιθι καί Φ. Κουκουλέ, Μεσαιωνικοί καί νεοελληνικοί κατά- 

δεσμοι (Λαογραφ., 9,62,66,67). 

6 Ρ. Ρτ&άεΐ, Οηεούΐδοΐιβ ιιηά 8ύάί1&1ίβιΐί3οΙιβ Οεύεΐβ, 34. 
1 Φ. Κουκουλέ, Ένθ’ άν. (Λαογρ., 9,105). 

* Φ. Κουκουλέ, Ένθ’ άν, (Λαογρ., 9,483 έξ.). 

* Φ. Κουκουλέ, Ένθ’ άν. (Λαογρ., 8,343* 9,70,488 έ|.). 

10 Φ. Κουκουλέ, Ένθ* άν. (Λαογρ., 9,70). 

15 Γ. Μέγα, Βιβλίον ώμοπλατοσκοπ ίας (Λαογραφ., 9,9). 
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άποκρεμαμένους κώδώνας άψηφούντες την υπό τού νόμου επιβαλλομένην ποι¬ 

νήν τής μαστιγώσεως 
Οΐ ποιμένες, διά νά προστατευθώσιν από κλοπής καί διά νά διακρίνωσι 

τά ίδια πρόβατα, έβαφον δι’ ωρισμένου χρώματος διάφορά αυτών μέρη, 
μάλιστα τό μέτωπον ή την ράχιν' δ Θεσσαλονίκης μάλιστα Ευστάθιος ανα¬ 

φέρει πρόβατα 6Γ ερυθρού βεβαμμένα χρώματος3, συνήθεια την όποιαν καί 
σήμερον έχουσιν οΐ ποιμένες διά διαφόρων χρωμάτων σημειοϋντες τά ίδια 
πρόβατα3. Οΐ παμπόνηροι έν τοΰτοις κλέπται, τον Αύτόλυκον εκείνον μιμού¬ 

μενοι, μετεχρώννυον τά κλεπτόμενα ζφα\ μιμητάς δυστυχώς και κατά τούς 

σημερινούς εύρίσκοντες χρόνους. 

Γρηγόριος δ Νύσσης δμιλεΐ διά τά «επικείμενα σημεία τών ζωων»5, 

σημεΐον καλει την βαφήν τών προβάτων έν τώ ανωτέρω χωρίφ ο Θεσσαλο¬ 

νίκης Ευστάθιος, δΓ 'άσημβίωτον πρόβατον ευκόλως κλεπτόμενον δμιλεΐ δ Μ. 

Βασίλειος6 καί δΓ άσημαντον δέ καταβροχθιζόμενον υπό κλέπτου δ Θεολόγος 
Γρηγόριος7, δστις τό σεσημασμένον καλεΐ εσφραγισμένον, λέγων δ'τι τούτο δέν 
είναι «κλεπταις εύάλωτον»8. Τέλος δ Κοονσταντινος Πορφυρογέννητος δμιλεΐ 
διά την βονλλαν τών ζώίον 3, διά την σφραγίδα δ' αυτών δ I. Ίζετζης10. 

*Ως εκ τών ανωτέρω χωρίων φαίνεται καί ώς εκ τής σημερινής συνή¬ 

θειας δήλον γίνεται, οΐ ποιμένες, ΐνα γνωρίζωσι τά ίδια πρόβατα και προ- 

φυλάττωσιν αυτά από κλοπής, έκαμνον επ’ αυτών, πλήν τής βαφης καί διά¬ 

φορα άλλα διακριτικά γνωρίσματα, σημεία τότε καλούμενα. Ίαύτα, ως καί 
εκ τής σχετικής ορολογίας καί περιγραφών φαίνεται, ήσαν ή διά πεπυρ«κτισ¬ 

μένης σφραγίδος έγκαΰματα (πβ. βούλλα, πρόβατον εσφραγισμένον, σφραγίς 
ποιμνίου) ή άποκοπαί τών άκρων, ώς φαίνεται έκ τού τών παπύρων «χαρά¬ 

κτη ρ» καί. έκ τού εξής χωρίου τού Μιχαήλ Ψελλού, δστις, όμιλών περί ίππου, 

λέγει δτι «ΐνα γνώριμος ή, διασχίζουσι τούς μυκτήρας ή τά λεπτά τών ώτων 
άκρωτηριάζουσιν, οπερ σύνηθες τοΐς πολλοΐς ποιείν τών εθνών»11. 

1 Ο. ΡβΓΓίηί, Εάχζΐοηβ οηίίοα άεΐ νόμος γεωργικός, 29,30 (ΒΖ, 7,562). 

2 Τ&ίεΐ, ΚιΐδΙαΠιϋ οριίδο., 172,73. 
8 Νϋν οί ποιμένες έν Κρήτη βάφουσι τό μέτωπον καί την ράχιν τών προβάτων 

8Γ ερυθρού ή κυανού χρίσματος, δΓ ερυθρού εν τή περιφέρεια Δράμας καί διά μελα¬ 

νός έν τοις χιορίοις τού ΙΙαγγαίου ορούς. 

4 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1871,8. 

* ΡΟ, 44,225. 

Κ ΡΟ, 32,1224. 

7 ΡΟ, 37,1276. 

8 ΡΟ, 36,377, 
9 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις, 459,16, 

10 I. Τζετ ξου, Σχόλια εις Λυκόφρονα, 134,3. 

11 Μ ιχαήλ Ψελλου, Εις την φωνήν την λέγουσαν σήμερον τά άγια κούν- 

τουρα (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. . 5,533). 
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Σήμερον οι ποιμένες μεταχειρίζονται τούς αυτούς τρόπους σημειώσεως, 

μάλιστα τά ιοτα σημαδευοντες, καί τά αυτά διακριτικά γνωρίσματα καλούν* 

τες αυτά αημάόια 1 ή οαμές η σαμαύς2 η βονλλες5 η σφραγίσματα 4 ή χαρα- 

γέζ&, τό δέ μή φέρον τοιαϋτα γνωρίσματα πρόβατον άσήμαδο6 η ασημά¬ 

δευτο7 η εν Κρήτη καί Βονα τής κάτω "Ιταλίας άσαμο 8. 

Ο ποιμην, οστις, οσάκις έποίμαινε σημαντικόν αριθμόν προβάτων, 

προσελαμβανε μισθωτόν βοηθόν, πιστικό}·0, περιγράφεται ως ασκέπαστος, 

άκτένιστος 10 καί κρατών βακτηρίαν11 κεκαμμένην κατά τό άκρον, ήν ενίοτε 
εξαπελυε κατα των απο τής ποίμνης αποσκιρτώντων προβάτων32 καί ήν 
καλαΰροπα μέν μέ την άρχαίαν λέξιν καλοΰσιν οί συγγραφείς, ήτις όμως, 

πιθανώς, ·θά εκαλείτο ώκνπόδιν, άφ’ ού καί σήμερον ακόμη έν Κΰπρφ 
τζνπόϊν (=ώκυπόδιν) λέγεται13. (Είκ. 1 καί 2). 

Ινα δέ, καθ δν χρόνον έβοσκεν εις τά λιβάδια τό ποίμνιον, διασκέδαση 
την ανίαν του, έπαιζε ή την σύριγγα, μάλιστα κατά τούς παλαιοτέρους αιώνας >\ 

1 Έν ’Ήλιδι (Κ. Ή λ ι ο π ο ύ λ ο υ, ΙΙοιμενικά ΊΙλείας, Λαογραφ., 12.272) 

Στερεμ Έλλάδι και Άνδρω. 

2 Έν Κρήτη. 

3 Εν Ρόδφ ( Αν. Βροντή, Ή μελισσοκομία καί τό μαντρατόρεμα στή Ρόδο, 

Λαογρ., 12,228) καί Κρήτη. Σημειωτέον ότι έν Κρήτη ή βούλλα, ώς καί κατα τούς 

Βυζαντινούς χρόνους, έγίνετο διά πεπυρακτωμένου σιδήρου (Στ. Ξανθουδίδου, 

Ποιμενικά Κρήτης, Λεζικ, Άρχ., 0,297 - 8). 

4 Έν Χίω (Γ. Μαδιά, Οί ποιμένες έν Ιίαρδαμύλοις, Λαογραφ., 6,255). 

5 Έν Μυκόνω, Κύθνφ, Σίφνφ καί Λέσβφ. Πβ. καί Β. δούιηίάί:, Όάζ 

νοίΐίεΐοδεη <Ιβτ Νειι^πεοΐιεπ, 154 - 155). 

6 Έν Ήπείρω (Ζωγράφειος Άγων, 1,176). 

7 I. Βαλαβάνη, Ζώντα μνημεία τής άνά τον Πόντον ιδιωτικής (Αρχεία Κο- 
ραή, 1,170). 

8 Στ. ώανΰουδίδου, Ενύ άν., 5,295. Ο. Κούΐίδ, Εα ίεπηίηοΐοβίπ 

ρ&δίοπϋε, 276. Όνόματα καί σχήματα διαφόρων σαμαΐών έν Κρήτη βλ. παρά Ξάν¬ 

θο υ δ ί δ η, ΈνίΚ άν. , 5,294 - 297, έν Ρόδω δέ παρ’ Ά ν α σ τ. Β ρ ό ν τ η, Ένθ* άν., 

Λαογραφ., 12,223. Τέλος παρατηρώ ότι εν Ινα λ οχ ίω Μακεδονίας τό σημάδι των άρνίων 

καί αιγών γίνεται μόνον κατά τήν Μ. Πέμπτην. Δ. Λουκοπούλου, Σύμμεικτα 
λαογραφικά Μακεδονίας (Λαογραφ., 6,139), 

Φυσιολογική διήγησις του ύπερτίμου κρασοπατέρος Πέτρου τοϋ Ζυφομούστου, 

Νέος Έλλην. 1,442. 'Ο πιστικός νϋν οϋτω καλείται έν Στερεά Έλλάδι καί αλλα¬ 

χού, έν Κύπρω δέ μιαταρκός. 

10 Λύβιστρος καί Ροδάμνη, στίχ. 889 (λΛοβηστ, Ττοΐδ ροέηιοδ, 267). 

11 Γρηγόριος Θεολόγος, ΡΟ, 35,417. 

13 I. Τζέτζου, Σχόλια εις Λυκόφρονα, στίχ. 96, 

18 Κ. Χατζή ϊ ο) ά ν ν ο υ, Γεωργικά καί ποιμενικά Κύπρου, Λαογραφ., 11,106. 

ΈπΒΗ καί Γ. Π α π α χ α ρ α λ ά μ π ο υ ς, έν Κυπριακών Σπουδών, τόμ. 4,16. 

Χρυσόστομος, ΡΟ, 55,155 59,489. Γρηγόριος Θεολόγος, ΡΟ, 

35,417 · 36,620. Βασίλειος Σ ε λ,ε υ κ ε ί α ς, ΡΟ, 85,300. Ί ω ά ν ν η ς Κ λ ί μ α- 
κος, ΡΟ, 88,1184. 

ή τον μόναυλον, τό πανδονριν ή π(X)αγιαύλιν ή τσαφάραν ή τσαφάριν ή 
καΧάμιν, όπως έλεγον \ ή τό κιασνβιον-, τού οποίου άγνοούμεν τό ακρι¬ 

βές σχήμα' μόνον εν χειρογράφφ μεσαιωνικό) γλωσσάριο) χαρακτηρίζεται ώς 

Πο ιμεν ικά φορ έματα. 

ποτήριον μετά συραυλίου 3 ή καί έψαλλε διάφορα άσματα, έν οις καί ερω¬ 

τικά ακόμη άναφέρονται X 

Καί έφ" δσον μέν ήτο καλοκαιρία, τά πρόβατα έβοσκον εις τό ύπαιθρον, 

δταν έπήρχετο βροχή ή κατά τό θέρος πολύς ήτο δ καύσων, τότε δ ποιμην τά 

1 Λ εο ντ ίου Νεαπόλεως, Βίος Συμεών τοϋ κατά Χριστόν σαλοϋ, ΡΟ. 

93,1721. Χορικίου [Βασιλάκη], Τίνας άν εϊποι λόγους ποιμην έκ σφοδρότε¬ 

ρου χειμώνος έαρος έπιλάμψαντος (Μαί, δρίοΐΐσ^ίπηι Κοιη&ηιπιι, 5,413). Λύβιστρος 
καί Ροδάμνη, στίχ. 1350 (λν^^ηβτ, Ττοίδ ροέηιεε, στίχ. 891). Βλ. καί Φ. Κου¬ 

ζουλέ, Συμβολή είς τήν Κρητικήν λαογραφίαν επί Βενετοκρατίας (Έπετ. Έταιρ. 

Κρητ. Σπουδ., 3,21), ένθα καί είκών τής σημερινής μαντούρας καί τοϋ αύτοϋ, 

'Ο χορός παρά Βυζαντινοΐς (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 14,257). Καί νϋν έν Στε¬ 

ρεά Έλλάδι ό ποιμενικύς αυλός λέγεται καλάμι (Δ. Λουκοπούλου, Ποιμενικά 

τής Ρούμελης, 181). 
2 Γρηγόριος Θεολόγος, ΡΟ, 35,420. 

8 Βλ. τό Ελληνικόν γλωσσάριον τοϋ Όιι 0&π£ε, έν λ. κύπελλον. Σουραύλι λέγε¬ 

ται σήμερον ό μόναυλος. 
4 Γ ρ η γ ύ ρ ι ο ς Θεολόγος, ΡΟ, 35,420. Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ, Βίος τοΰ όσιου 

πατρός ημών Ύπατίου, 10,27. Νικήτα. Χωνιά του, Χρονικ. Διήγ., 86,23. 
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ωδηγει κάτωθεν παραπηγμάτων, τά όποια εκαλούντο σκεπαστά! 1 η στάλοι η 

στάλοι2, νΰν δέ λέγονται στάλοι, σταλίστρες8, η σκεπαστά* η κατ άστεγες* η 
προστεγάδια6. :■! 

Απετελεϊτο δ η σκεπαστή η από τέσσαρας στόλους υποβαστάζοντας 
στέγην κεκαλυμμένην υπό χόρτων ή φυλλάδων η από τοίχον έ'χοντα προ 
αύτοϋ δυο ξυλίνους στόλους δεχόμενους επικλινή στέγην ομοίως διά χόρτων 
η κλάδων κεκαλυμμένην. 

Τά αιγοπρόβατα τα οποία εβοσκον υπό ηγεμόνα κριόν η τράγον καλοό- 

μενον δδαγόν1, κατά την νύκτα εμενον εντός περιβόλου, τον όποιον ελεγον 
μάνδραν8 η μανδρίν9 η κονρτην10 (Λατιν. οοθοΓδ), ασφαλώς δέ και σηκόν, 

άφ5 ου διά της αρχαίας ταυτης λέξεως εν Κόμη και Σκόρψ δηλοΰται ή 
μάνδρα των αιγοπροβάτων, σακάζω δ’ εν Κρήτη σημαίνει θέτω τά βοσκή¬ 

ματα εντός τοΰ σηκού, οπερ και μανδριζοτ λεγεται και παρά τοΐς μεσαιωνι- 
κοις μανδρενω 11. 

Θά ητο δέ το σχήμα τής μάνδρας κυκλοτερές, άφ3 οΰ τό κατασκευάζειν 
μάνδραν οΐ συγγράφεις έξέφραζον διά τοΰ «γυροΰν μάνδραν» ,2. Θά άπετε- 

* Γεωπονικά, 18,2,3. Ε ΰ ο τ α θ ί ο υ, Παρεκβ., 1165,53* 1957,59. Την σκεπα¬ 

στήν αλλαχού ό ιεράρχης (Παρεκβ., 78,3) καλεΐ «τό των προβάτων σκεπαστικόν καί 

φυλακτικόν οίκίδιον». Σήμερον πολλαχοΰ σκεπαστήν όνομάζουσι τήν στέγην (Α. Κ ο- 

ραή, "Ατακτα, 6,338). Γό σκεπαστή σώζεται σήμερον έν Κρήτη ώς τοπωνύμιον. 

Ησύχιος, εν λ. στάλη. Νΰν έν Νισύρω καί Κεφαλληνία, στάλος καί στάλος 

έν Ηπειρω, Θεσσαλία καί Πελοποννήσω λέγεται ή μάνδρα των προβάτων, στάλος 

δ έν Ηλιδι καί στάλος έν Ροδω καί Στερεά Έλλάδι τό μέρος ένθα παραμένουν κατά 

τό θέρος τά αιγοπρόβατα πρός προστασίαν από τοΰ καύσωνας. 

3 Στάλοι έν Κύπρο» καί σταλίστρες έν Κρήτη. 

4 Έν Τήνψ. Ή λ. καί ώς τοπωνυμία έν Κρήνη. Ό Θεσσαλονίκης Ευ¬ 

στάθιος, Παρεκβ., 1165,63, έγραψε «κλισίαι κατηρεφεΐς, αί ίδιωτικώς λεγόμενοι 
σκεπαστοί». 

ΰ Έν Τήνο». 

6 Έν Πάρφ. 

I Γεωπονικά, 18,17,8. Οΰτος νΰν έν Ρόδφ λέγεται μπρολάιης, έν Κρήτη (ά)μπρο- 

στάρις καί έν "Ηλιδι καί Οίνοΰντι τής Λακεδαίμονος κεσέμι (Τουρκ. ΙίΟδδίηι), 'Οδη- 

γός ή δηγος έν Κρήτη λέγεται στοιχεΐον υπό μορφήν τράγου ή κριοΰ. 

Η Τοΰ οσίου Δωροθέου, Έπιστολαί, ΡΟ, 88,1836. Ευσταθίου, Πα¬ 

ρεκβ., 862,17* 1818,4. Ταίβΐ, Ειΐδίίΐΐΐιϋ οριίδο., 140,34. ΜΕ, 724,46. Λεξικ. Ζω- 

ν α ο ά, εν λ. έπαυλις καί σταθμός. I. Τζετζου, Σχόλια εις Λυκόφρονα, στίχ. 96. 

0 Ττΐποΐιετιι, δγΐί., 366,267. δραία, Οΐρίοηιί Οτεώ, 50,8. Οιΐδίΐ, I 

άχρίοπιΐ, 304,6. 

10 Οιΐδα, I άίρίοηπ, 358,1. Νΰν έν Κρήτη κούρτα. Στ. Ξανθουδίδου, 

Ένθ’ άν., 5,279. 

II Νικήτα Χιονιάτου, Χρονικ. Αιήγ,, 548,14. 

12 Τ&ίεΙ. Εαβΐ&ίΐιπ οριίδο., 140,31. "Ορο δτι ή μάνδρα νΰν έν Ρόδο» λέγεται 
πονρισιός, ήτοι άπογυρωτός. Άναοτ. Βρόντη, Ένθ’ άν., 12,209. 

λεΐτο δέ τό περίφραγμα αυτής, ώς καί σήμερον, εκ πασσάλων ξύλινων καί 
διαφόρων πεπλεγμένων κλάδων, άφ5 οΰ άναφέρονται ώς υπό των εχθρών 
«των έπαυλεων τά δρύφακτα πυρός έργα γινόμενα» 

Ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος είπε «θρέμμασι μέν γάρ καί μάνδραν 
γυροΰμεν καί σταθμούς έταιροίους περιγράφομεν» \ Διά τής τελευταίας φρά- 

σεως πιθανώς θά έννοή τά διάφορα διαμερίσματα εις α οί ποιμένες θά άπέ- 

κλειον τά έγγαλα ή τά στείρα αιγοπρόβατα ή τά άπογαλακτιζόμενα άρνία ή 

ερίφια. 

Κατά τά γεωπονικά «μήτε χρόους έτι δντος, μήτε θέρους ώριχ, αλλά 
μέσουντος εαρος κείρειν χρή τά πρόβατα» 3, κατά δέ τον Θεσσαλονίκης Ευστά¬ 

θιον ή κουρά έγίνετο ότε «οΰτε ψύχος δάκνει δριμυτερόν εις ρίγωσιν, άλλα 
και τό έριον αυτόματον καταρρέει»4. Καί δέν ορίζεται μέν ακριβώς κατά 
ποιον μήνα έγίνετο ή κουρά, πάντως όμως, δπως καί σήμερον, κατά τό από 
τοΰ τέλους Μαρτίου μέχρι τών μέσων Μαΐου διάστημα5. 

Έγίνετο δ’ υπό τοΰ κονρίσκου0 ή κουρά τών μαλλιών, άτινα ήσαν ή 
ήπλωμένα ή οΰ?ια 7 καί άτινα, μετά τήν περιτόλιξιν, άπετέλουν τους πόκους Β, 
νυν ποκάρια, διά τής μεγάλης ποιμενικής κουρικής ψαλίδος, νΰν πρόβατό- 

ψαλίδας9, εν ω τών αιγών εκείνων, ών τό έριον ήτο εΰγενές, δι’ ειδικού 

οργάνου, τό όποιον δυστυχώς δέν μάς περιγράφεταιί0. 

Ενταύθα τοΰ λόγου γενόμενοι, σκόπιμον κρίνομεν νά εΐπωμεν ότι 
ύπήρχον αίγες τών οποίων τό έριον ήτο μαλακόν καί στιλπνόν όμοιάζον 
πρός μέταξαν, εξ οΰ-κατεσκευάζοντο τά αίγειομέταξα 11 λεγάμενα υφάσματα, 

1 Ό βίος Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε (Νέος Έλλην., 3,197,32). 

2 Ταίβΐ, "Ενθ’ άν. 

3 Γεωπονικά, 18,8,1. 

4 Τ&ίβΙ, ΕιΐδΐβΗιϋ οριιεο., 140,33. 
Γ> *Η κουρά έν Κρήτη γίνεται κατά μήνα Μάϊον, πανηγυρικώς μάλιστα. Σ τ. 

Ξανθουδίδου, Ποιμενικά Κρήτης, Λεξικ. Άρχ., 5,299,319, έν "Ηλιδι καί Αι¬ 

τωλία κατ’ Απρίλιον (Κ. Ήλιοπο όλου, Ποιμενικά Ηλείας,-Λαογραφ., 12,273) 

καί έν Ρόδιο κατά Μάϊον. *Α να. στ. Βρόντη, Ή μελισσοκομία καί τό μαντρατό- 

ρεμα στη Ρόδο (Λαογραφ., 12,220). Πβ. καί τήν κοινήν παροιμίαν «μαθημένο είν’ 

τάρνί νά κουρεύεται τό Μάη». 

β Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ο κουρεύς γενικώς εκαλείτο καί κουρίσκος. 

ώ Νΰν έν Κρήτη κουρίσκος καλείται ό κείρων τά αιγοπρόβατα. Γιάννη Μαύρα- 

κάκη, Ποιμενικά δυτικής Κρήτης, 81. 

7 Γεωπονικά, 18,1,6. 

8 Ευσταθίου, ΙΙαρεκβ., 1848,45. 

0 Κ. Ή λ ι ο π ο ύ λ ο υ, Ποιμενικά Ηλείας (Λαογραφ., 12,274). 

10 Ευσταθίου, ΙΙαρεκβ., 1848,45. 

11 Η β δ 8 6 1 ί η £ - Ρ ο τ η ο ΐ, Ροέηισκ ΡΐΌάΐΌΐηίςμιεδ, III, 77. Πβ, καί Λ. 

Κοραή, "Ατακτα, 1,238. 
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Τοιαΰται δ1 * * 4 5 * αίγες θά η σαν αΐ νυν έν Κύπρο; λεγόμενοι μεταξομάλιοσαι, ών 

τδ εριον όντως ομοιάζει προς κλωστάς μεταξίνας1. 

Παρατηρητέον δτι τό εριον των προβάτων δεν πίπτει εις ώρισμένην 

εποχήν, ως θέλει δ ιεράρχης, άλλ’ δταν τά πρόβατα άσθενήσωσιν. 

Οΐ ποιμένες, διά νά άποκτήσωσι πολλά και καλά αιγοπρόβατα, ελάμβα- 

νον ιδιαιτέραν πρόνοιαν διά την εκλογήν των επιβητόρων κριών ή τράγων. 

Έξέλεγον λοιπόν, προς οχείαν, τράγους μέν μεγάλους καί ισχυρά ισχία εχον- 

τας και δασύτριχος όχευοντας κατά το προ των χειμερινών τροπών διάστημά , 

κριούς δέ ηλικίας από δυο μέχρις οκτώ ετών, τους οποίους έχώριζον των 
αμνάδων δυο μήνας προς τής οχείας, δαψιλώς αυτούς τρέφοντες5. 

Οί έπιθυμουντες έκ τών ποιμένων νά γεννηθώσιν άρρενα πρόβατα 
πλείονα τών θηλέων, παλαιάν άκολουθοΰντες παράδοσιν, έφρόντιζον, ίνα ή 
οχεία γίνεται έν εύδίφ ήμερα, τής ποίμνης νεμομένης εις μέρη απέναντι 
βορείου ανέμου κείμενα, οι δέ προτιμώντες τά θήλεα έφρόντιζον νά πνεη 

νότιος άνεμος όπισθεν τών έπιβαινόντων4. 

Προς αρρενογονίαν επ’ ίσης, κατά άρχαίαν παράδοσιν, συντελεστικον 

έθεώρουν τό νά δέση τις, προ τής οχείας, τοΰ ζο;ου τον αριστερόν όρχιν, ως 
προς θηλυγονίαν τον δεξιόν5. "Ορα δ οτι, προς ευδοκιμησιν τής ποίμνης, 

καλούμενοι ιερείς, άνεγίνοοσκον την έν τω εύχο?ιθγΐφ ευχήν «εις το ευλογήσαι 

ποίμνην»Ε. 
Τά αιγοπρόβατα θά διηρουντο κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους εις 

στείρα καί εγγαλα. Τούτο συμπεραίνω έκ τοΰ έξής' θτι σήμερον έν Κρητη 
έγγαλα, μέ λέξιν βέβαια όχι νεοελληνικήν, λέγονται τά γαλακτοτροφοΰντα καί 
άμελγόμενα πρόβατα ή αΐγίδια, ών δ ποιμήν λέγεται γγαλονομος7, έν 
μεσαιωνική δέ συμφωνητικά) δύο ποιμένων άναφέρεται ή έγγαλία, ή συνένω- 

σις δήλα δή τών έγγάλων δύο βοσκών προς κοινήν τυροκομίαν*. 

Τό τμήμα τούτο τοΰ κεφαλαίου άς κλείσωμεν μέ την παρατηρησιν ότι 

1 Κ. X ατζ η ϊωά ννο υ, Γεωργικά καί Ποιμενικά Κύπρου, Λαογραφ., 11,103. 

- Γεωπονικά, 18,9,6,7. 

5 Γεωπονικά, 18,3,1,2. 

4 Γεωπονικά, 17,6.3· 18,3,6. Την συνήθειαν ταύτην έφήρμοζον καί οί σύγχρο¬ 

νοι τοΰ Ευσταθίου κατά τάς μετά των συζύγων των συνουσίας. Ευσταθίου, Πα- 

ρεκβ., 1205,42. Βλ. καί Φ. Κου κουλέ, Τά κατά τήν γέννησιν καί την βάπτισιν 

έθιμα των Βυζαντινών, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 14,92. 

5 Γεωπονικά, 18,3,7. Περί τούτου βλ. όσα λέγονται πλατύτερον έν’Επετ.Έταιρ. 

Βυζ. Σπουδ., 14,91,92. 

ϋ Ο ο 3 ι·, Εύχολόγιον, 437. 

’ Στ. Ξανθουδίδου, Ποιμενικά Κρήτης (Λεξικ. *Αρχ., 5,271,271,317). 

Του αύτοϋ, Οικογενειακά ονόματα Κρητών {Λεξικ. Άρχ., 6,330). 

8 Ο ΐί 5 α, I Οίρίοιιιί, 1,358. 
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αι τό πρώτον γεννήσασαι αμνάδες ή αίγες έλέγοντο πρωτόγονοι·1, νυν πρω¬ 

τόγεννες* ή έν Πόντω ποωτογεννέτριαι, τά δέ πρωτότοκα άρνία ή ερίφια 
πρωτόγεννηματα8 καί δτι, διά νά τραφά»σι καλώς ταϋτα, οί βοσκοί δεν 

ήμελγον τάς μητέρας των δύο μήνας μετά τήν. γέννησιν *, φροντίζοντες μετά 
τον θηλασμόν νά τά άπομακρύνωσιν, ίνα μή συμπατηθώσι5. 

Η ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ 

Τό άσχολεΐσθαι περί τήν παρασκευήν τοΰ τυροΰ οί Βυζαντινοί έξέφρα- 

ζον, ώς καί οί νεώτεροι "Ελληνες, διά τοΰ ρήματος τυροκομώβ. "Ινα 
δ’ άρχίση ή τυροκομία, ήτις συνήθως διενεργεΐται κατά τό από Απριλίου 
μέχρι τέλους Αύγουστου διάστημα, έπρεπε, φυσικά, νά άμελχθοΰν πρώτον τά 
αιγοπρόβατα. 

Κατάλληλος λοιπόν προς άμελξιν χρόνος ήτο ή πρωία καί ή εσπέρα7, 

τούτο δέ γενικώς, διότι δσον από τοΰ έαρος προύχώρουν ?πρός τό θέρος, θά 
έγίνετο ή άμελξις μόνον άπαξ8. 

"Ινα δέ ώς πλειστον γάλα άποδίδωσι τά θρέμματα, οί βοσκοί άπέκλειον 
και συνεκράτουν εις ειδικόν χώρον τά νεογνά των, ίνα μή θηλάζω σι ταΰτα 
'τάς μητέρας των0. 

Εννοείται οπ έκαστος ποιμήν έτυροκόμει μέ τό γάλα τών ιδίων 
προβάτων, τό δποΐον ένίοτε εΰρισκεν όλιγώτερον τοΰ προϋπολογιζομένου, 

και τούτο, διότι δ πιστικός του, καταδολιευόμένος τον κύριόν του, κρυφά 
ήμελγε καί έπώλει τό γάλα τών ών έποίμαινε προβάτων ,0. 5Άν κρίνη τις 

' Γεωπονικά, 18,3,8,10. 

2 Ούτως έν Αιτωλία καί Κρήτη. Στ. Ξανθουδίδου, Ένθ’ άν., 5,270 καί 

Κύπρω, Κ. X α τ ζ η ϊ ο» ά ν ν ο υ, Ποιμενικά Κύπρου (Λαογραφ., 11,100). *Η πρωτό¬ 

γεννη αίξ εν Ροδω λεγεται αοκα η αοκάοι γίδι, ϊ] ποιοτόγγαλη. Αναστασίου 
Βροντή, Ή μελισσοκομία καί τό μαντρατόρεμα στή Ρόδο (Λαογραφ., 12,213,214), 

3 Ευσταθίου, Παρεκβ., 449,12* 1625,29. 

4 Γεωπονικά, 18,3,9. 

5 Γεωπονικά, 18,3,8,10. 

6 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1625,12. 

7 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1255,12. 

8 Έν Κρήτη τό άμελγμα γίνεται από Μαρτίου μέχρις Ιουλίου, δίς τής ημέρας. 

Στ. Ξανθουδίδου, Ενθ αν., 5,316, από τοΰ Ιουλίου όμως καί πέραν άπαξ. 

Γιάννη Μαυρακάκη, Ποιμενικά δυτικής Κρήτης, 64. Έν τω νομφ Λαρίσσης 

τά πρόβατα κατά Απρίλιον καί Μάϊον άμέλγονται τρις τής ημέρας, κατά Ιούνιον καί 
Ιούλιον δίς καί κατ’ Αύγουστον άπαξ. 

9 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, ΡΟ, 57,262. Τήν πράξιν ταύτην οί Κρήτες έκφράζουσι 
διά τοΰ οακόζω (“σηκάξω). 

10 Νόμος γεωργικός, 2,4 (Άρμενόπ.). 
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δμως έκ της υπό του ανωτέρω μνημονευθέντος εγγράφου παρεχόμενης μαρ¬ 

τυρίας δτπ δυο συνεταιριζόμενοι ποιμένες όμολογουσι νά μοιράζωνται την 
έγγαλίαν, πρέπει νά δεχθή οτι καί τότε, ως καί σήμερον, έπεκράτει ή συνή¬ 

θεια νά συνενώνωσι δυο βοσκοί τά ποίμνιά των προς συνεταιρικήν τυροκο¬ 

μίαν. Τον τοιοΰτον συνεταιρισμόν καλοΰσιν οί Κρήτες νυν κοινάτο ή κοινιατο 
καί τούς συμμετέχοντας αυτού κοινάτορας1, έν Ρόδφ δέ άρκανλας-, ήτις 

λέςις έκ τού αρχών και αυλή ( — ποιμενική μάνδρα) πιθανώτατα ήτο καί 

Βυζαντινή. 
Ίο άμέλγειν τά πρόβατα έν τή ποιμενική γλώσση έξεφράζετο κοινώς διά 

τού ρήματος αμέλγω ή άλμέγω, κατά τόπους δέ, ώς έν Κύπριο, διά τού 
γαλενω*, τού άμέλγοντος έν τή νήσο; ταυ τη λεγομένου γαλεντηρά 4. 

’Ήμελγον δέ τό γάλα εντός δοχείου είτε πήλινου είτε Ευλίνου, τό όποιον 
έλέγετο άμολγός5, πιθανώς δε καί γαλεύτα, άφ’ ού έν Βονα τής Καλαβρίας 
καί σήμερον λέγεται γαλεύτα (Ε'αάάοΠίΐ)6, έν Κύπρω δέ γαλεντήριν', τούτο 
δέ τό δοχεΐον θά έννοή καί ό Χρυσόστομος όταν όμιλη διά «τήν κάδον τήν 
ποιμαντικήν» 8 τήν αντιστοιχούσαν σήμερον προς τήν ξυλίνην καρδάραν. Τό 
δοχεΐον τούτο κατά τό άμελγμα χρησιμοποιούσι καί σήμερον ο! ποιμένες 
καλούντες αυτό άλμεγον έν Χίφ, «μονργόν έν Κάσω, Σύμη καί Τήλφ, άρμε¬ 

γαν έν ταις Κυκλάσι, Καρπάθφ, Κρήτη, Κω, Λέρορ καί Ήπείρφ0, αμονρκι 

έν Ρόδφ10, γαλεντήριν έν Κύπρω11 καί άλμεχτέο* ή άλμεχτερο έν Πόντφ. 

Πώς έγίνετο ή τυροκομία δεν μάς λέγουσι, δυστυχώς, τά κείμενα' πάν- 

τως, έξ όσων έκ τών αραιών πληροφοριών γνωρίζομεν, άφ’ ού άφ' εσπέρας 

1 Στ. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ ου, ΈνΟ·1 άν., 5,275. Γ ι ά ν ν η Μ α υ ο α κ ά κ η, Ποι- 

μενικά δυτικής Κρήτης, 61 έξ. 
2 ’Λν. Βροντή, 'ΓΙ μελισσοκομία, καί το μ,αντρατόρεμα οτή Ρόδο (Λαογραφ., 

12,218). 
8 Λ ε ο ν τ ί ο υ Μ α χ α ιο α, Χρονικ., 1,36,8 (Όαινίάπδ) καί μεσαιοονικά γλωσ- 

σάοια. Καί νυν έν Κύπριο γαλεΰχο), Κ. X α τ ζ η ί ιο ά ν ν ο υ, Γεωργικά καί ποιμενικά 

Κύπρου, Λαογραφ., 11,101. 

* Λ ε ο ν τ ί ο υ Μ α χ α ι ρ ά, Έν-ίΓ άν., 1,398,23. Νΰν έν Κύπρω ό γαλευτη- 

ράς λέγεται γαλεντής. Κ. X α τζ η ϊ ιο ά ν ν ο υ, ΈνΟ1 αν., 11,104. 

δ ΜΕ, 86,11. 

6 Ο. Κ,οΚΠδ, 1ν£ΐ ίοηιιΐηοΐο^ίπ ρίΐδίοε&ΐε άΐ Βονα, 285. Νΰν έν Κρήτη 

γαλαύια λέγεται απλωτή λεκάνη έν ή κενώνουσι το θερμανθέν γάλα, διά νά σχημα- 

τισΟή ό επίπαγος. Στ. Ξ α ν 0· ο υ δ ί 6 ο υ, Ένθ’ άν., 5,280. 

I Λεοντίου Μαχαιρά, Χρονικ., 1,36,8 (ΠίίννΙΗηδ). Έν μεσαιωνική» λε¬ 

ξικά» άναγινώσκομεν' αγγείο ν χωριάτικον μέσα εις τό όποιον γαλεύουσιν, ή γουν γα- 

λευτήριν. 

8 ΡΟ, 54,420. 

3 Βλ. τό άοίΐυον άρμεγυς έν τώ ιστορική» λεξική» τής νεωτέρας Ελληνικής. 

10 Ά ν α στ. Β ρ ο ν τ η, Ένθ’ άν., 12,216. 

II Κ. X ατξ ηϊωάννο υ, ’ΈνΟ’5 άν., 11,106. 
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έθέρμαινον τό γάλα, τό άφινον μέχρι τής επομένης πρωίας, οπότε επί τής 
έπιφανείας του έσχηματίζετο επίπαγος, όστις έλέγετο άνθη*, πιθανώτατα 
δέ καί γραια, άφ5 ού Υραύν τον έκάλουν οί αρχαίοι, γραίαν δέ τον ονομά¬ 

ζουν οί Ρόδιοι \ 

Τό μετά τήν άφαίρεσιν τού επιπάγου γάλα εθετον καί πάλιν τήν επομέ- 

νην προΥΐ εντός λέβητος καί, άφ’ ού πρότερον τό διηθούν δι’ αραιού υφά¬ 

σματος, ΐνα άφαιρέσωσι τάς έμπεριεχομένας τρίχας3 ή τό διεπέρων διά τού 
φυτού άμπελοκάρπου ή δμφαλοκάρπου 4, ελαφρώς τό έθέρμαινον, έρριπτον 
εντός αυτού τό πηκτόν γαλάκτωμα έκ τού στομάχου γαλαθηνού αρνιού ή ερι¬ 

φίου, ούτω δ’ επήρχετο ή πή|ις. Εντεύθεν τό πήσσω τον τυρόν η τό γάλα 

συνωνύμει τώ τυροκομώ 5. 

Έλέγετο δ’ ό στόμαχος ούτος μετά τού έν αύτφ γαλακτώματος πυτία*5, 

προς δέ, κατά τόπους, καί ταμίσιον1, ούτω σήμερον ακόμη έν Βονμ τής 

Καλαβρίας καλούμενος 8. 
Έν τώ επ’ όνόματι τού Ζωναρά λεξικφ άναγινώσκομεν' όπός' τό γαλα¬ 

κτώδες τής συκής καί ή πυτία, ή φ χρώνταί τινες αντί πυτιάς9. 

’Άλλοθεν γνωρίζομεν ότι οί ποιμένες επησσον τό γάλα έμβάλλοντες εις 
αυτό πεφρυγμένον άλας ή οπόν συκής ή τά απαλά κλωνάρια ή φύλλα αυτής10. 

’Ίσως δέ καί τότε, όπως καί σήμερον έν Κρήτη 11, ώς πυτιάν νά μετεχειρί- 

I Σ χ ο λ ι α α τ., Άριστοψ. ΓΙλουτ., 1206. 
5 ’Λναστ. Βροντή, ’Ένθ’ άν., 12,217,229. Ή γραϋς λέγεται νυν έν Κύ¬ 

πριο καί Κρήτη τσύπα, έξ αυτής δέ κατασκευάζεται το άθόγαλο. 

3 ϊό παννίον τούτο νΰν έν Κρήτη καλείται κνηοαρόπαννο ή οειοο.ιάνπ (Στ. 

Ξ αν θ ο υ δ ίδ ο υ, ’ΈνΟ’ άν., 5,280,318), τσαντήλα έν ’Ήλιδι (Κ. Ή λ ι ο π ο ύ λ ο υ, 
Ποιμενικά τής Ηλείας (Λαογραφ., 12,265) καί κονλιαστήυιν έν Ινύ.τρω (Κ. X α- 

τ ζ η ΐ ω ά ν ν ο υ, Ποιμενικά Κύπρου, Λαογραφ., 11,105). 

* Δ ι ο σ κ ο ρ ί δ ο υ, ΙΙερί ύλης ιατρικής, 3.90 (\νά11πι&ηη). 

5 I. ϊ ζέτξου, Σχόλια εις Λυκόφρονα, στίχ. 108. Σήμερον έν Βον» τής κάτω 
"Ιταλίας το τυροκομώ λέγεται πήσσω (Ο. ΒοΙιΗδ, Γ& ίθπηίηοΐοβία ραείοιαίο άΐ 
Βονμ, 292), έν Κρήτη πήσσω τό γάλα (Στ. Ξανθουδίδου, ΈνΟ' άν., 5,278) 

καί έν ’Ήλιδι πήζω τό γάλα (Κ. Ήλιο πού λ ου, Ένθ’ αν., 12,263). 
6 Κλήμεντος, Παιδαγ., 1,6,48 (118,28- δΐάΐιΐΐη). Γρηγόριος Θεολό¬ 

γος, ΡΟ, 37,600. Καισάριος Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου όμαιμων, 
ΡΟ, 38,1081. Γεωπονικά, 18,19,1. Λεξικ. Φωτίου καί Ζ ω ν α ρ ά, έν λ. πιτύα 
καί λεξικ. Ζ α» ν α ρ ά, έν λ. τάμισος. Ευσταθίου, Παρεκβ., 619,41. Η πυτία, 
ούτως ήδη άπό τών Ελληνιστικών χρόνων ονομαζόμενη, λέγεται νΰν έν Κρήτη άγα· 

σιερα, αυτόθι δέ καί έν Σύμη καί Αίνφ μαγιά. 

■ ΟΟΤ, 3,315,14. 
8 Ο. Κοίιΐίε, 1/3 Ιει-ηιΐηοΐο^ία ρ&είοΓδΙβ άί Βον3, 293. 

9 Λεξικ. Ζωναρά, έν λ. οπός, 
10 Γεωπονικά, 18,19,2. 'Ομοίως έν τοΐς γεωπονικοΐς (18,12,2) άναγινιυσκομεν' 

γάλα" επί πυρός χλιαινόμενον καί κλάδφ συκής κινούμενον πήγνυται. 
II Στ. Ξάνθο υδίδου, Ποιμενικά Κρήτης (Λεξικ. Άρχ., 5,280). 
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ζονιο την νυν λεγομένην ηοωτόγαλην, ήτοι τό μετά την γεν νησί ν έκ των 
μαστών του ζορου εξερχόμενον πρώτον γάλα. 

Παρά I. Τζέτζη άναγινώσκομεν' εϊτ’ οΰν από του γάλακτος, δπερ τυρο- 

ποιούμεν κυκώντες και συστρέφοντες, πηγνΰντες τε πυτίαις1. Διά της φρ. 

κυκώντες και συστρέφοντες θά εννοείται ασφαλώς ή μετά την έπίρριψιν της 
πυτίας άνατάραξις του εντός του τυροκομικού λέβητος γάλακτος, ίνα γίνη 
πλήρης ή άνάμειξις καί ταχύτερα ή πήξις, ή τις εννοείται καί σήμερον γίνεται 
διά ξυλίνου μακρού κοχλιαρίου ή ξύλινης ράβδου, ήτις εν Κρήτη μέν καί 
Ρόδφ καλείται ταράχτης*, κοννονϋ'ρον δέ (=κίνηθρον) καί πητερόν εν Χίφ8. 

Τό μετά την εξαγωγήν του μαλακού τυροΰ εντός του λέβητος παραμενον 
υγρόν εκαλείτο ορός ή ουράς, ώς καί σήμερον4, τούτο δ5 άπετέλει εν τών 
ποτών τών ποιμένων5, οιτινες έπινον προσέτι καί μελίγαλα, άποστίβοντες 
εντός του γάλακτος κηρία τών μελισσών6. 

Την ζύμην του τυροΰ, άφ5 οΰ κατεστάλαζεν, έτοποθέτουν οι τυροκόμοι 
εντός τυροφόρων δοχείων, τά όποια χαρακτηρίζονται ώς κάλαϋοι ή καλαϋί- 

οκοι7. Τά δοχεία ταΰτα έκάλουν καί μέ τον άρχαΐον δ'ρον ταλάρονς—Γρηγό- 

ριος ό Θεολόγος τούς ονομάζει καί πλεκτούς τοώάρους8—αλλά καί κοινότερου 
τυροβόλια9, πιθανώτατα δέ καί τνπία· συμπεραίνω δέ τούτο έκ τού δ'τι καί 
σήμερον, κατά τόπους, οΰτοι τονπιά καλούνται, ο! 5έ συγγραφείς όμιλούσι 
ίίερί μαλακού τυρού, δστις «τού καλάθου τόν τύπον άναδέχεται» ί0 ή «τού 
ταλάρου τόν τύπον λαμβάνει»11. 

Τά δοχεία ταύτα καί σήμερον καλούνται τυροβόλια καί τονπιά ’2, τνρικά 

ή ταράλια, ήτοι ταλάρια, έν Ρόδιο 5\ ταλάρια έν Στερεά Έλλάδι καί Κύ- 

1 I. Τζετ ξου, Χιλιάδες χιλ., 8η 'ίστορ. 235, στίχ. 894. 

2 Στ. Ξανθουδίδου, Ένθ’ άν., 5,281. Άναστ. Βροντή, Ή μελισ¬ 

σοκομία καί τό μαντρατόρεμα στη Ρόδο (Λαογραφ., 12,218). 

3 Γ. Μα διά, Οί ποιμένες έν Καρδαμύλοις (Λαογραφ., 6,256). 

I “Ο τύπος ούρός έν Κύπρω καί νουρός. Ώς νννύ έν τώ χωρίορ Ο&πΙείο 

τής Βονα. Ο. Κ,οΐιΐίε, Ένθ’ άν., 292). 

5 Ευσταθίου, Παρεκβ., 1625,63. Καί σήμερον πίνουσι τόν όρον ώς δρο¬ 

σιστικόν ποτόν. Φ. Κούκου λ έ, Προδρόμεια λαογραφικά ζητήματα (Λαογραφ., 5,314). 

6 Χορικίου [Βασιλάκη], Τίνας άν είποι λόγους ποιμήν έκ σφοδρότερου 

χειμώνος έαρος έπιλάμψαντος (Μ&ί, 8ρΐεί1ε£ΐιηη Κοιπαπιπη, 5,415). 

7 Κοσμάς 'Ι ε ο ο σ ο λ υ μ ί τ η ς, ΡΟ, 38,525. Ευσταθίου, Παρεκβ., 

1625,13. 

* ΡΟ, 37,1510. Νϋν έν Ίωαννίνοις, Σκοπέλω καί Στερεά Έλλάδι τάλαρος 

λέγεται ξύλινος κάδος έν φ αποθέτου σι τεμάχια τυροΰ. Βλ. καί Δ. Λουκοπο ό¬ 

λου, Ποιμενικά τής Ρούμελης, 149. 

9 Σ χ ο λ ι α σ τ. Θ ε ο κ ρ ί τ ο υ, 2,37. Σ χ ο λ ι α σ τ. Άριστοφ. Βατράχ. 560,568. 

10 Κοσμάς Ί ε ρ ο σ ο λ υ μ ί τ η ς, Ένθ’ άν. 

II Γρηγόριος Θεολόγος, ΡΟ, 37,1369. 

12 * Εν Κρήτη, Στ. Ξα νθο υ δ ί δο υ, Ποιμενικά Κρήτης (Λεξικ. Άρχ., 5,282). 

13 Άναστ. Βροντή, ΈνΘ* άν., 12,217,218. 
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πρωταλαρίδες εν Βονα τής κάτω Ιταλίας2 καί κατασκευάζονται, ώς καί 
κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους, έκ βροΰλλων ή ευλύγιστων βεργιών. 

Περί τών διαφόρων ειδών τοΰ τυρού τότε έλαχίστας μαρτυρίας καρέ- 

χουσι τά κείμενα. Ό τυρός, κατασκευαζόμενος έκ γάλακτος προβείου, αΐγείου 
ή βοείου2, ήτο ή μαλακός ή σκληρός, κυκλικόν ό τελευταίος έχων σχήμα4. 

Τόν μαλακόν τυρόν, λευκόν διαφυλάττοντες, έκοπτον εις τεμάχια καί 
ένέβαλλον μετά άλμης εις πήλινα ή ξύλινα δοχεία, τά όποια ίσως καί τότε, 

όπως καί σήμερον, νά ώνομάζοντο τάλαροιδ. 

Ή μνεία έπειτα τού άποτύρον 6 μάς δίδει νά έννοήσωμεν δτι τότε κατε- 

σκευαζον καί τόν μΰζή&ραν (ζύμη -ζυμήθρα - μυζήθρα), περί ής άλλως τε 
έχομεν καί ώρισμένας μιαρτυρίας7 καί ήν υποδηλοΐ καί τό μνημονευόμενον 
τνρομνζηϋ-ρον Β, τό όποιον, περιφερόμενον σήμερον έν τή περιοχή τής έν κάτω 
Ιταλία Βονει, δηλοι τυρόν χειριστής ποιότητος9, άγνωστον άν ήτο το αύτο 
μέ τόν επ’ ϊσης χειριστής ποιότητος τυρόν, τό άσβετότνρον 50. 

Τέλος έκ τών κατά τόπους κατασκευαζομένων τυρών, έξ ού έμφαίνεται 
καί ή ακμή έν αύτοις τής τυροκομίας, άναφέρεται ό Κρητικός 11 καί ο τής 
ΙΙαφλαγονίας, ον έχαρακτήριζον τά έκ τής άτημελούς συμπήξεως πολλά έν 

τώ σώιιατι αυτού κενά ,2. 
ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

1 Λ, Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, Τά Κυπριακά, 2,817. Δ, Λουκοπούλου, Ποιμε- 

νικά τής Ρούμελης, 149. 

2 Ο. ΚοΗΙίδ, Ένθ’ άν., 289. 
3 Βλ. τό περί προσφαγίων καί τυροΰ τμήμα τοΰ περί τροφών καί ποτών κεφα¬ 

λαίου έν Έπετ. Έταιρ. Βυξ. Σπουδ., 17,6 έξ. Σ. Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ, Τΐιεοάο- 

Γθ8 Ρι-οάΐΌΐηοδ, 297. 
4 Κ 0) ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Μ α ν ο. σ σ ή, Σύνοψις χρονική, 6,55. Σ. Π α π α δ η μ η- 

τ ρ ί ο υ, Ένθ’ άν. 
5 Γεωπονικά, 18,19,7. Τάλαρο; ή ιάλα ρους έν Στερεά Έλλάδι, Αιτωλία, 

Ήπείρω καί Σκοπέλω λέγεται ξύλινος κάδος ύψους ενός μέτρου έν φ τοποθετοΰσι 

τόν νωπόν τυρόν. 
6 ΗοδδβΠιι^-Ρεπιοί:, Ροειπεδ Ρτοάι-οηιίφΐιεδ, III, 182. Φ. Κου¬ 

κουλέ, Βυζαντινών τινων επιθέτων σημασία καί ορθογραφία, Έπετ. Έταιρ. 
Βοζ. Σπουδ., 5,3 καί 4. Τό άπότυρον είναι ό άνθινης τυρός τοΰ 'Ησυχίου. 

7 Βλ. τό Ελληνικόν γλωσσάριον τοΰ ϋα 0&11£6 έν λ. μυζήθρα. 

8 Φυσιολογική διήγησις τοΰ ύπερτίμου κρασοπατέρας Πέτρου τοΰ Ζυφομούστου 
(Νέος Έλλην. 1,442). Στέφανος Σαχλίκης, στίχ. 163 (ΙΙαπαδημητρίου). 

9 Ο. Κ.ο Η 1 ί 5, Ένθ’ άν., 293 καί τοΰ αύτοΰ, Είγιηο1ο§:ί5θ1ιβε λνόιίει- 

δποΐι, 260 ένθα τό αυτό καί Ιίνοηιΐάτανο καλείται (=τυροζύμαρο). Ή λ. όμως 
φερομένη έν παροιμία έν ή λέγεται ότι ό βοσκός ενθυμείται τό τυρομύζηθρόν του, 

πιθανώς νά σημαίνη απλώς τό τυρί καί την μυζήθραν του. 
10 Ο ί συνεχίζοντες τό ν Θεοφάνη, 199,19* 661,3. 

11 Ηεδδε1ίη£- Ρ ε γ η ο I, Ροειηεδ Ρτοώοιαίφαεδ, III, 181. 

12 Κ ιι τ ί ζ - Β γ ε χ 1, Μκώ&εΐίδ Ρδείΐΐ δεπρΐα ιηίηοΓα, 2,238,15. 
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ΜΑΕΙΜΟΣ ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΣ 
ΠΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΑ ΚΑΒΑΣ ΙΑ ΑΝ 

(Έκ των τοϋ Β. Α. Μυστακίδου) 

Μεταξύ των καταλοίπων τοϋ αειμνήστου Β. Α. Μυστακίδου καί εν 
φακέλλφ 88ω 1 εύρηται εν άντιγράφφ επιστολή τού πολλού Μαξίμου τού 
Μαργουνίου απευθυνόμενη προς Συμεώνα σοφώτατον ίεροδιάκονον. Προκει- 

μένου νά έκδοθή καί διά τού παρόντος τόμου ύλη τις έκ τής καταλειφθείσης 
υπό τού αειμνήστου ερευνητού, έπροτιμήσαμεν νά φέρωμεν εις φως την έν 
λόγορ επιστολήν, τό μέν ώς μή περιλαμβανομένην είς τούς πολλούς των κωδί¬ 

κων δΓ ών παραδίδεται ή αλληλογραφία τού Μαργουνίου2, τό δέ διά νά 
ταυτίσωμεν τον αποδέκτην αυτής προς τον μαθηματικόν και διδάσκαλον τής 
Πατριαρχικής Σχολής Συμεώνα τον Καβάσιλαν, ιερωμένον άκμάσαντα κατά 
τό β' ήμισυ τού ΙΤ' αΐώνος9. Ευκαιρίας δέ δοθείσης συγκεντρώνομεν, έλέγ- 

χομεν καί πλουτίζομεν τά περί τού άνδρός τούτου γραφέντα μέχρι σήμερον. 

Οτι ό Συμεών Καβάσιλας ήτο Άκαρνάν γνωρίζομεν έκ τής ιδίας του 
αλληλογραφίας, ήτοι των παρά τή Τιιτοο^ταβοία τού έν Τυβίγγη έλληνιστού 
ΜαΓίΐπιΐδ ΟπίΒΐιΐδ (1584) επιστολών αυτού, εν μια των οποίων υπογράφεται 
συν τή προσθήκη «έκ πόλεως Ακαρνανίας τής Ελλάδος» 4. 

Τό έτος τής γεννήσεως τού Συμεώνος δεν είναι επακριβώς γνωστόν, δεν 
απέχει δμως πολύ τού 1546, αφού δ δν&Γζίηδ, περί ού κατωτέρω, έπληρο- 

φόρει τφ 1576 τον Κρούσιον «αηιρίίιΐδ XXX αηηοδ η&ΐιιιη 6556» \ 

1 Πρβλ. Κ. Δυοβουνιώτην έν ΕΕΒΣ, τόμφ ΙΕ', 1939, σ. 373. 

2 Περί ής εσχάτως: 01ι α τΙ 6 8 Αείτιιε, Μαχϊιπε Μ3Γ£θΐιπίθ5 εί 1ε3 Κε- 
επείΐδ Ραπδίεπδ <3ε 5α εοπ-εδροικί&ηεε (Μδδ <3α δυρρίειηεηί £τεε 621, 1310 εί 
1334), «Κρητικά Χρονικά», 3, 1949, σσ. 211-261 (σσ. 255-259 αί άπαρχαΐ των 
επιστολών άλφαβητικώς). Δεν είναι ενταύθα ό αρμόδιος προς καταχώρισιν τόπος 
ελέγχου των δημοσιευθεισών μέχρι σήμερον επιστολών τοΰ Μαργουνίου. 

3 Περί οδ έγραψαν Γεώργιος I. Ζ α β ί ρ α ς, Νέα Ελλάς, Άθήνησι 1872 

σσ. 124 - 126. Κ. Ν. Σάθας, ΝΦ. έν Άθήναις 1868. σ. 200. Μανουήλ I. Γ ε- 
δεών, Χρονικά τής Πατριαρχικής Ακαδημίας, έν Κωνσταντίνουπόλει, 1883, σσ. 

64 -69. Ό αυτός: Λόγιοι και Βιβλιοθήκαι τής έν "Αθω Μονής των ’Σβήρων, 
«Εκκλησιαστική Αλήθεια» Δ’, 1884, σσ. 478 - 82, 508 - 12 καί 523 - 27, ιδία, σσ.479 - 80. 

4 Τιιι·εο£Γ36εία, σ. 462. 

5 ΤιΐΓεο£Π£θία, σ, 500. 

Πού έμαθε τά γράμματα 6 Καβάσιλας άγνωστον- ουδέ γνωρίζομεν πώς 
εύρέθη είς Κωνσταντινούπολη- (πιθανώς ακολουθών αρχιερέα τινά). Πάντως 
εκεί διέμενε προ τής είς Ιταλίαν πρώτης μεταβάσεώς του (1575), τό μέν 
διότι, θέλοντες νά πληροφορηθούν περί αυτού οί έν Τταλίφ Γερμανοί φίλοι 
τού Κρουσίου, γράφουν προς τον εν Κωνσταντινουπόλει ομοεθνή των Στέ¬ 

φανον Γερλάχιον, δ δποΐος ήδη προ τής είς Τταλίαν πορείας αυτού φαίνεται 
γνωρίζων τον άνδρα, τό δέ διότι έχομεν και την έπομένην ειόησιν: «Τή 18 

Αύγούστου 1575 έστάλησαν εκ Τυβίγγης πέντε αντίτυπα τής [Αύγουσταίας] 

ομολογίας, τά όποια [έν Κωνσταντινουπόλει] δ Γερλάχιος διένειμεν είς Θεο¬ 

δόσιον τον Ζυγομαλάν, Μητροφάνην Βεροίας, Γαβριήλ τον Σεβήρον, Συμεώνα 
τον Καβάσιλαν καί Μιχαήλ τον Καντακουζηνόν 1. Ό τελευταίος μετήνεγκεν 
αυτήν εις τό απλοελληνικόν ιδίωμα»2. Επομένως προ τής τοιαύτης ήμερο- 

μηνίας ό Συμεών δεν είχεν είσέτι μετεβή είς Ιταλίαν. Τό επόμενον έτος 
σημειούται έν καταλόγιο λογιών κληρικών καί λαϊκών καταχωριζομένφ έν τή 
«ΤιΐΓθο§Τ366ία» τού Μαρτίνου Κρουσίου: «Ταϋθ' ούτω Συμεών (Ο&δ&δί- 

Ι&5), χάριν κυρίου Στεφάνου τού Γερμανού, έν Βυζαντίω γέγραφε : αφο<τ' 
σκιρροφοριώνος κζ' ημέρα Κυριακή»3 (27 Ιουνίου Π576). Επομένως τον 
χειμώνα 1575 -1576 διήλθεν ό Συμεών είς τό Πατάβιον. Έκεΐ βεβαίως 
εφθασε δΓ Ένετίας, είς τάς δύο δέ γεμούσας Ελλήνων, καί άλλων καί 
λογιών, πόλεις έσχετίσθη μέ τον εφημέριον ακόμη τού 'Αγ. Γεωργίου των 
Ελλήνων τής Ένετίας Γαβριήλ Σεβήρον, καθώς καί μέ τον έν Παταβίφ 
διαμένοντα Μαργούνιον, τον κατόπιν επίσκοπον Κυθήρων Μάξιμον. "Οτι 

όμως έμαθήτευσε παρά τώ Μαργουνίω 4 είναι πλάνη 5. 

Αί σχέσεις του προς Γαβριήλ τον Σεβήρον πιστούνται από τρεις έπι* 

στολάς τού Καβάσιλα άπευθυνθείσας έκ Παταβίου προς τον μητροπολίτην 

Φιλαδέλφειας6 είναι δ3 αΰται : 

I 1 Τούτον λέγει ό Κ. Ν. Σάθας, ΝΦ, σ. 153 άπαγχονισθέντα τφ 1574 δια¬ 

ταγή τοΰ Σουλτάν Άμουράτ ! Περί τοϋ προσώπου τούτου δρα Ε. Εε^ταηθ, ΒΗ 
άε XVII 3. I, 1894, σσ. 443 - 445 (οπού καί ή προς αυτόν άφιέρωσις τοΰ «Φυσιο¬ 

λόγου» ύπο Δαμασκηνού Στουδίτου). 
2 Κ. Ν. Σάθας, Βιογραφικόν Σχεδίασμα περί τοΰ πατριάρχου Ίερεμίου Β' 

(1572- 1594), Έν Άθήναις, 1870, σ. κη', σημ. 2, άντλών από τοΰ Οπίδϋ, 
ΑππειΙεδ διιενίεί (έν Φραγκφούρτη 1595 - 1596) σ. 755 καί Τιΐτοο§Γ93<:ία (έν Βασι- 

I3· λεί.(?, 1584) σ. 496. 

5 Τιιπ:ο£Γ06θί3., σ. 507. 
1 4 Μ. Ί. Γεδεών, Χρονικά τής Πτρχ. Άκαδημ., σ. 64. 

5 ΓΙροκύψασα έκ τής έν τή περαιτέρω ύφ’ ημών δημοσιευόμενης επιστολής τοΰ 
Συμεώνος προς τον Μαργούνιον, δπου ή φράσις «εξ ον τα καλά τής πάντων μψρός 

σοφίας κατά το Ιΐατάβιον ήονοάμψ·». Άλλ’ δ Μάξιμος έσποΰδαζε, δεν εδίδασκεν εν 
Ρπάον&' απλώς ή συναναστροφή του έσόφιξε τον πλησιάξοντα αυτόν. 

6 Έδημοσιεύθησαν έν τφ τομιδίω : Ο ά ύ ΐ ΐ ε 1 ί 3 8 ε ν ε γ ΐ εΐ αΐΐοπιιη 
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α') Κνρίω Ι'αβριήλω. "Αρχεται : ϋαυμάζειν μου διά τής επιστολής εοι- 

κας... Λήγει: Σκιρροφοριώνος η' ίσταμένου από Παταβίου σός δούλος 
Συμεών (λόγος γίνεται περί αντιγραφής χειρογράφου) 

β') Κνρίω Ι'αβριήλω Συμεών εν πράττειν, "Αρχεται : Έγώ μεν και 

νυν ακριβώς είδώς ειμι δτι κατά τδ άριστοφάνειον εκείνο λώγιον... Λήγει : 

προς τούτοις και τανταοϊ τάς επιστολάς τφ 'Ακαρνάνι έκείνω, ώς προείπο- 

μεν παρέξειας, δν ικετεύω την τάχιστην ταντας άποστείλασϋαι* ερρωσο γαμη- 

λιώνός έκτη επί δέκα Ισταμένου έκ Παταβίον 2. 

γ') "Αρχεται: Ον μετρίοος ήσϋην, πανιερώτατε δέσποτα, την σήν ένε- 

τίαζε ποϋεινοτάτην ήμΐν τε ακηκοώς αφιξιν. Λήγει : Έρρωμένος μοι και 

εναγώς διαβιώης, ήμέτερε κύριε, εκ Παταβίον, τον αφ\β' έτους σκιρρο- 

ψοριώνος ς-' Ιαταμένον 8. 

'Ως θα ίδωμεν περαιτέρο:*, αί σχέσεις αυται ανάγονται εις την δευτέραν 
μετάβασιν του Συμεώνος είς "Ιταλίαν. 

Αΐ πλείονες περί Καβάσιλα πληροφορίαι προέρχονται από τους δοΐιεατ- 

Ιίπ καί δνατζΐαπι φίλους του Μαρτίνου Κρουσίου καί από τον ίδιον τούτον 
ελληνιστήν τής Τυβίγγης. Τον Καβάσιλαν, πτωχόν άλλα σοφόν "Ελληνα, έγνώ- 

ρισαν τώ 1576 εις Ρ&άονα οι δυο ουτοι Γερμανοί γνωστοί του Κρουσίου, οι 
οποίοι καί έπληροφόρησαν αυτόν περί του ίεροδιακόνου Συμεώνος' δ πτωχός 
"Ελλην έγνώριζε καλώς την τότε ένεστώσαν τής ύποδοΰλου Ελλάδος κατάστα' 
σιν καί εδωκεν είς αυτούς τάς περί τής περίφημου χοόρας, τής νεωτέρας γλοόσ, 
σης καί των μνημείων ζητηΟείσας πληροφορίας, πράγμα οπερ ομοίως επραξεν 
ό Μαργουνιος, διαμένων μέχρι τέλους του 1577 ομοίως είς Πατάβιον. "Ήθελε 
δ3 ό Συμεών νά πορευθή προς Γερμανίαν, εάν ευρισκεν έκεΐ προστάτην τινά, 
ό όποιος νά του παράσχη τά πρός τό ζήν αναγκαία4. Μή ευρών δμως επέ- 

στρεψεν είς Κωνσταντινούπολιν. ΈκεΤ θά έλησμονεΐτο, άν δεν έτήρει επαφήν 
μέ τον "Ιωάννην δνατζΐππι (Νί§εΓ ή Μέλας λέγεται μεταφραζόμενος υπό 
του Κρουσίου) από τον όποιον διά δυο επιστολών εζήτει τό μέν λΰσιν φυσι¬ 

κοί τίνος ζητήματος περί του αλμυροί τών θαλασσίων καί γλυκέος των 
λιμνών υδατος καί έντυπους εκδόσεις του Άριστοτέλους καί Ευκλείδου*. 

Οτεθεοπιτη ΓεεειιΗοπιπι Ερΐ3ί;οΐ9Β. I ο 3. η π 6 3 Β3ΐηιη5 οο11ε§·ίί:, ίΐΐιΐδίτανίΐ;, 

εάίάϊΐ:, ΚΙοΓβηίίεε, 1754, 16°, σ. 137. 

1 Ένθ’ άνιοτ. σ. 27. 

2 "Ενθ* άνωτ. σ. 50. 

8 "Ενθ5 άνωτ. σσ. 50-51. 

4 Ό Κρούσιος ήτο έτοιμος έν τφ ίδίφ αύτοϋ οίκφ επί έξάμηνον ή καί πλέον 

ετι φιλοξενίαν ϊνα παράσχη, έάν είχε τά πρός τοϋτο μέσα, μή άποκρύπτων δτι καί 

πρός το συμφέρον του τούτο θά έπραττε «επί τφ μα&εΐν εκ τής μετ’ ανιόν συνουσίας 

την σήμερον μειξοβάρβαρον γραική ν γλώσσαν». Μυστακίδης, ΕΕΒΣ Ε', 1928, σ. 137, 

ε ΤιίΓΟΟ^ΐίΕοίμ, σ. 500, 

Μάξιμυς Μαργουνιος προς Συμεώνα Καβάσιλαν 29ο 

*0 Μέλας οΰτος, ιατρός σπουδάσας είς Πατάβιον, έπέδειζε τάς επιστολάς είς 
τύν Κροΰσιον, ό όποιος συνέπεσε νά γράψη έπιθαλάμιον φδήν επί τοΐς 
γάιιοις τουτου τοί άσκληπιάδου ελληνιστί καί λατινιστί. Μαθών δέ την ικα¬ 

νότητα τοί Συμεώνος περί τήν χρήσιν τής νεοελληνικής, άπέστειλλεν εις αυτόν 
(27 Μαΐ-ου 1577) τήν τε έπιθαλάμιον καί έτεραν ωδήν πρός τον ηγεμόνα 
Βιρτεμπεργίας, καί εκείνον νυμφευθέντα, καί ψαλμόν τινα διά νά μεταφέρη 
ταυτα πάντα εις τήν νεοελληνικήν, εζήτησε δε συγχρόνως καί περί Αθηνών 
πληροφορίας καί άπέστειλε καί νόμισμα χάριν τοί πτωχοί Καβασιλα1. 

Οΰτος μετέφρασε τά ποιήματα, άτινα εύρίσκομεν τυπωθέντα εν τή Τιιγοο- 

§Τ360Ϊ3. του Κρουσίου 2, άπήντησε δέ εις τον Κροΰσιον8 καί προσαπέστειλε 
καί τάς περί Αθηνών πληροφορίας άς εκείνος εζήτει4. Ήλθε δέ πρός τούτο 
είς σχέσιν πρός τον έν Κωνσταντινουπολει εκκλησιαστικόν ανδρα, διαμαρτυ- 

ρόμενον, τόν Στέφανον Γερλάχιον, πρός δν υπάρχει εν τή αυτή Τιιτοο§τεε- 

οία έπιστόλιον τοί Καβάσιλα (1581)6. Διά τοί Οοτίαοΐι τουτου δ άπέστειλε 
καί πρός τόν Κροΰσιον τή αυτή ημερομηνία (9 Μαρτίου 1581) ομοίως συν- 

? 

1 Τατεθ2ΓεεεΪ3, σσ. 456*457. Τφ αοφωτάτφ καί αίδεσΐμφ άνύρί κνρίω Συμεών ι, 

Θεοϋ διακόνω, διάγονη έν τή Κωνσταντίνον μεγαλουπόλει εν πράττειν' άρχεται : Πέρυσι 

τυϋ φιλτάτον ημών Ίιοάννον τοΰ Μελανός εξ Ιταλίας έπανελϋόντος... 

2 Τιιι*οο£ΐ·β&ασ, σσ. 400 - 403 . 03ΓΠΐΐηιιηι 3ΐίςυοΐ ΟΓθεεοπππ Μ3Γΐίπΐ Οηιδϋ, 
Ρ6Γ δίιηεοπεπι 03035113111, 1ιϊεΓθάί3θοηιιηι νηΐ£3π Ογ^οοπιπι 1ΐη£ΐΐ3 ΟοηδΕιηΗ- 

ηοροΐΐ εχροδΐίίο. Περιλαμβάνει: α') Κνρίω Ιωάννη Μελάνι ίατρφ γάμονς έν Στονκ- 

καρδία ιη’ άπριλίου αφοζ’ ενινχώς τελοΰνιι, Μαρτίνος Κρονσιος. β ) Τω έπιφανεστατφ 

καί φίλο χριστώ πρίγκιπι δ ον κι βιρτεμπεργίας... ϋ·εφ γάμονς μετά τής επιφανέστατης... 

Αωοο&έας έν Στονκκαρδία ιελοΰντι. γ') Ψαλμδς ρκη’ (η μετάφρασις άρχεται : Πολλά 

καλότυχος εναι άνδρας.,.). 
8 Τΐ1ΐΌθ£Γ0θθΐ3, σσ. 460 - 461: Τω αοφωτάτφ καί λ.ογιωτάτφ κνρΐφ Μαοτίνορ 

τφ Κοοναίφ Συμεών εν πράττειν. άρχεται : 'Έναγγος τα τής αής λογιότητος γράμματα... 

Λήγει... ’Από πατριαρχείων έλ.αφηβολιώνος ζ επί δέκα. (1577). 

4 ΤιίΓΟΟ^τεεοίδ, σσ. 461 -462 : Κνρίφ Μαρτίνφ τω Κρονσίορ. άρχεται: Πάλαι 

μεν τό ιών Ά&ηνων άσιν... Λήγει... Συμεών Καβάαιλας έκ πόλεως Ακαρνανίας τής 

’ Ελλάδος (1577) άνετυπώθη πολλάκις : Είς τό έργον του Κρουσίου «Πολίτευμα 
Ουράνιον, ήτοι Κατηχητικοί Όμιλίαι, Μαρτίνου τοΰ Κρουσίου εκδόντος... έν 
Τυβίγγη 1578, οπού έν τελεί : ϋε υτδε ΑΗιεησηιιιι ςμισίίδ 63 Ιιοάίε δΐί, εΐ ιποπίε 
Ηεΐίεοπε, σσ. 205- 206. Τοΰ βιβλίου τούτου υπάρχει έπηυξημένη έκδοσις τοΰ 1588, 

περί ών άμφοτέοων ό Β. Α. Μυστακίδης εν Κενιιε <3εδ Κίιΐίίεδ Οιεηιιεδ XI, 

1898, σ. 291, 302, καί Μ. Παρανίκας, ΕΦΣΚ, ΓΙεντηκονταετηρίς, 1913-1921, 

σ. 284, σημ. 2. /Ομοίως : ϋ 3 ν ΐ <3 ί δ ΟΗγΙταί, Οταίίο άε δί&Ιη Εεείεδίαπιιιι 
Ηοο Ιιεπιροτε ίπ Οτεεσία... ΐνΐίεδετ^δε, 1582 (πρβλ. ΒΗ θε XV εΐ 
XVI 5. IV, 1906, σσ. 243-244). Κατά δέ τούς νεωτέρους χρόνους υπό Δ. Γρ. 

Καμπούρογλου, Μνημεία τής Ιστορίας τών Αθηναίων Α’, 1891, σσ. 70-71 

(σσ. 68- 70 ή τοΰ Κρουσίου πρός Καβάσιλαν καί ή άπάντησις τοΰ Συμεώνος πρός 

τόν Κροΰσιον). 
3 ΤιΐΓεο£Γεεεί3, σ. 103. 
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τομον επιστολήν1, δπου και ταύτα «Καίπερ άργαλέον σοι δοχ.ώ τοσοντον 

χρόνον μη γεγραφώς εις την σήν δξντάτην αγχίνοιαν, αλλα τό παν ονκ εμόν : 

τοις σνμβάσι και πολυτρόπως εν τοντοις τοΐς χρόνοις άτυχήμασι' φιλεϊ γουν 

τά των Γραικών τά τοιαυτα προς τό χείρον καϋείργοντα τη κοινή φευ των 
Γραικών δυστυχία τον γένους καϋορμώμενα. Τουτοίν ονν ενεκα των επελ- 

Φόντων μη γεγραφότι, σύγγνωΦι πάντα, άνδρών ά ο ιστέ Κρονσιε, Σνμεώνι 

τφ σώ. Και ταΰτα μεν ούτως- τη δ'ε σή λογιότητι μελήοει; εί ραον, 

ώς υμάς με άφίξασΦαι και συν νμΐν μένειν». Έκ τής τελευταίας ταυτης 
περιόδου φαίνεται δτι ό Συμεών έκαλλιέργει πάντοτε την ελπίδα τής μετα- 

βάσεως εις Γερμανίαν, βεβαίως χάριν εύρύνσεως των σπουδών του, άλλα δεν 
είχε τά μέσα. Προς τούτο άλλως τε έκαλλιέργει καί άλλας σχέσεις. Ούτως δ 
Ό. δοΐοιηοη 8οίπν6ΐ££6Γ διιΐίζοηδΐδ έλαβε τφ 1581 επιστολήν του Συμεώ- 

νος προς τον Αλεξάνδρειάς Σίλβεστρον συστατικήν. Έκ τής επιστολής ταΰ- 

της μανθάνομεν δτι και άλλας είχε πρότερον προς τον έν λόγιο πατριάρχην 
γράψει δ Καβάσιλας Ένετίηθεν καί Κρήτηθεν, πιστουμεν δηλονότι καί τέως 
άγνωστον έπίσκεψιν αύτοΰ εις Χάνδακα (πιθανώς κατά την επιστολήν εξ Ένε- 

τίας)2. Έκ τής ώς άνω προς τον Σολομώντα τούτον επιστολής καί αυτής 
προμνημονευθείσης προς τον Στέφανον Γκέρλαχ (9 Μαρτίου 1881) πιστού- 

μεν τήν μέχρι τής ημέρας ταυτης, τουλάχιστον, παραμονήν του Καβάσιλα έν 
Κωνσταντινουπόλει. 

Αϊ μετά ταύτα τυχαι του Συμεώνος Καβάσιλα είναι ποικίλαι. Εύρέθη 
τφ 1582 πάλιν εις Πατάβιον, δπόθεν, ως εϊδομεν, αλληλογραφεί μέ τον 
Γαβριήλ Σεβήρον. Καί έχει μέν άμφισβητηθή τδ έτος τής τρίτης επιστο¬ 

λής9, άλλ5 έφ5 δσον δ Σεβήρος προσαγορεύεται μητροπολίτης Φιλαδέλφεια:, 
ή επιστολή δεν είναι δυνατόν νά έχη γραφή προ τής 18 "Ιουλίου 1578, ημέρας 
τής χειροτονίας του Σεβήρου *. Ουδέ δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν δτι εις άλλον 
Συμεώνα οφείλεται ή έν λόγο; αλληλογραφία, αφού έκει λόγος γίνεται περί 
αποστολής αλληλογραφίας εις Ακαρνανίαν! Ουδέ παρέμεινεν δ Καβάσιλας 
ούτος εις "Ιταλίαν πέραν του 1576, ώς συνάγεται έκ τής μετά του Κρουσίου 
αλληλογραφίας του καί των εν τή ΤιίΓΟΟβτεοαπ περί αυτού ειδήσεων. 

Εις τον Συμεώνα δέον νά προσγραφή καί επιστολή ής δ τίτλος «τφ 

1 Αυτόθι. Καί άλλην επιστολήν άπηύθυνε προς τον Κρούσιον *πόϋ·εν τής αστρο¬ 

λογίας αά Ηοο ίηίεννοραίιιε 8ίηιβοηΐ, 28 Μη. (15)78 Ηΐβ νβνΗε νβ$ροηάί...^ Τιιτοο- 

^ι-εεσίει, σ. 504. 

2 Ή επιστολή έκ βιβλίου του 1582 άνετυποίθη υπό Ε. Γ ε §; γ 3 η ά, ΒΗ άε 

XV εί XVI 5. IV, 1906, σσ. 243 - 244. άρχεται: Τφ μακαριωτάτφ πάπα και πατριάρχη 

"Αλεξάνδρειάς είς ’Αλεξάνδρειαν ή Μισνοιον. Υπογραφή : Σνμεών διάκονος 1581. 

3 Γεδεοίν, Χρονικά τής Πτρχ. 3 Ακαδημίας, σ. 64. 

4 Πρβλ, Κ. Ν. Σ ά θ α, ΝΦ, σ. 218. Ί ω. Βελούδου, Ελλήνων Όρθοδό- 

ξίύν αποικία έν Βενετία, 1893 σ. 69 καί αυτόθι σημ. Κ. Μέρτξιος, Θωμάς 

Φλαγγίνης, έν Άθ. 1939, σ. 169 σημ. 2. 
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σοφωτάτω καί άγίφ πρωτονοταρίφ Συμεών εΰ πράττειν, κυρία; Θεοδοσίφ», 

άναγνωστέος όρθότερον «τφ σοφωτάτω και άγίω προηονοταρίω κνρίφ Θεο¬ 

δοσίφ [Ζνγομαλα/, Συμεών εΰ πράττειν». ’Άρχεται : «Τετράδα τον Βυζαν¬ 

τίου έκπλενσαντες και έν μέν 'Ηράκλειά διημερεύσαντες μίαν, έν 6έ Αήμνφ 

τρεις, κατευϋν είς τό άγιώνυμον τών δρέων είσήλΦομεν, ώστε διά τεττάρων 

έτελεσιουργήΦη τά ημέτερα...» Λήγει: «Ειπερ έλϋοι ποϋέν γράμμα έξ έμον 

φίλου ήμέτερον, άντιβόλφ πέμψονμοι»1. Έκ τής επιστολής φαίνεται έπί- 

σκεψις του Καβάσιλα είς "Αγιον "Ορος, άγνιυστον άν ή περί ής περαιτέρω. 

"Αλλην εΐδησιν περί του Καβάσιλα έχομεν εξ επιστολής Θεοδοσίου 
Ζνγομαλα πρός Μαρτίνον Κρούσιον από 1 Μαρτίου 1585 έκ Κωνσταντινου¬ 

πόλεως, έν ή λόγος περί έκλογής του πατριάρχου Θεολήπτου Β' είς διαδο¬ 

χήν του Παχωμίου Β', καί τής επί τοΰτφ συγκληθείσης συνόδου «9Εν τη 

νυν σννόδω διά τήν πατριάρχου κατάστασιν, σννήλΦον μέν και άλλοι μητρο-* 

πολϊται και επίσκοποι, ηγούμενοί τε και Ιερομόναχοι, πρωτοσνγκελλοι, σνγ- 

κελλοι και άλλοι τον κλήρου, από δνοεως πάσης, ανατολής, Πόντον, Ενξεί- 

νον, Ελλησπόντου, Αιγαίου. ’ΈφΦασε δέ καί... ύ κύριος Συμεών, δ "Αθη¬ 

νών Νικάνωρ κ.αϊ άλλοι, οΐ και εύχονται σοι παρά Φεον τά άγαΦά' καί προσ¬ 

αγορεύουν ι καί σέ τε καί κύριον Στέφανον [ΟβνΙαΠϊ] καί Σολομώντα 

[Εΰΐιΐυοίρηβτ]...» 2. Ό έν τή επιστολή ταΰτη Συμεών ασφαλώς είναι δ Καβά- 

σιλας, διότι μόνον ούτος ήδΰνατο νά έχη σχέσιν πρός τούς δυο προσαγορευο- 

μένους Γερμανούς. 

Τφ αύτφ έτει, 21 Μα'ίου 1585, δ Μαρτίνος Κροΰσιος έν επιστολή του 
πρός Θεοδόσιον Ζυγομαλάν έρωτά «ποιον τό τού Κυ Συμεώνος φροντιστή- 

ριον» (δγπΐ6οηίδ δοΐιοΐα)3 4. 

Τή 10 Τουλίου 1588 ό Καβάσιλας εύρίσκεται είς "Αγιον "Ορος καί έν 
τή μονή Ίβήρων, δπόθεν γράφει, πρός τον μέγαν λογοθέτην Γέρακα *, καί 
πρός τούς αύταδέλφους ρήτορα Άδριανόν καί πρωτοκανόναρχον "Αλέξανδρον. 

Αί έπιστολαί είναι αί έξης: 

α') Τφ σοφωτάτφ άγίω μεγάλο) Λογοθέτη κνρίφ Ηέρακι, Σνμεών εν 

πράττειν. "Αρχεται : [ΙΙρός] τους σοφία δεινούς, καί περί τους λόγους αυτής 

1 Γ 3. ΐη ϊ 115, ’Ένθ3 άνωτ., σ. 160. 

2 Β. Α. Μγδίίΐΐί ί ά έ 5, ΝοΙεε εατ Μ&ιΐϊη Οπίδίιιβ ΚΙίΟ XI, 1898, σσ. 
279- 306, έν σ. 293. 

8 Β. Α. Μυστακίδης, Παχυμέρης Γεώργιος καί Δικαιοφύλαξ καί Μ. Κρού- 

σιος, έν «Χρυσοστόμου ΙΙαπαδοιεούλου Εναίσιμα», Αθήναι 1931, σσ. 214-232, έν 
σ. 230. 

4 Γεδεών, Χρονικά τής Πατριαρχικής Ακαδημίας σ. 65 σημ. 3. Τοΰ 
αύτοΰ, «Έκκλ. Άλήθ.» Δ', 1884, σ. 479α. Τάς έκεϊ άναφερομένας τρεις ανεκδό¬ 

τους έπιστολά; τοΰ Καβάσιλα άς περιεΐχεν μικρόν χειρόγραφον όπερ ό άείμν. Γεδεών 
εΐδεν έν τή Βιβλιοθήκη τοΰ πρίγκιπας Γεωργίου Άλεξ. Μαυροκορδάτου, έξέδωκεν 
ό Γεδεών έν «Έκκλ. Αλήθειας» Δ', 1884 σσ. 479 - 480. 
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διατρίβοντας... Λήγει: ’Έρρωσο μετά πάντων των σών. Ιουλίου τ' (1588). 

3 Εκ τής των *7βήροον Μονής πάντας τους φίλους άσπάζομαι...1. 

β') 'Γοϊν λογιωτάτοιν αδελφοίν τώ τε ρήτοοι κυρ ’Λδριανω και τώ 

πρωτοκανονάρχφ κυρ Άλεξάνδρφ, Συμεών εν πράττειν. Ή πρόίτη άρχεται: 

Εί μεν διχώς ήτε την γνώμην, δισσώς άν κάγώ προς υμάς έγεγράφειν. 

Λήγει : ’Έρρωοθε' εκ τής των ’ΐβήρων Μονής* Ιουλίου ιε' (1588)2. 

γ') “Αρχεται: Την των οφθαλμικών υελίων δυάδα διπλήν, φίλω και 

τέκνω και κατά θεόν ήμετέρω. Λήγει : ’Έρρωσϋε εξ ’Άΰωνος' μοννυχιώ- 

νος η' ΐσταμένον. Οι των φιλούντων με πάντες εμοι προσειρήσθωσαν. 

αφπη' [1588] 3. 

Έκ τής αλληλογραφίας ταύτης ό Συμεών φαίνεται ενθουσιασμένος από 
την εν Άγίω ’Όρει,καί δή τη μονή των Ίβήρων, διαμονήν του, την οποίαν 
περιγράφει μέ ζωηρότατα χρώματα. Δεικνύει δέ και σπάνιον σατιρικόν 
τάλαντον, διακωμψδών έν τή τρίτη επιστολή δύο μοναχούς τής μονής Διονυ¬ 

σίου. Ιδού αί έξ αυτών σημαντικώτεραι περικοπαί: «οπουδάζομεν, ώς έφι- 

λουμεν αεί, και α και μεθ* τον. έσθίομεν και πίνομεν κρείττω νυν αυτόθι, 

πολλω τώ μετρώ, κατά τδ ποιόν, και ταϋτα δαπάνης και αργυρίου χωρίς και 

φροντίδων» 4. «Τα δέ τής ψυχής, ύμνος έν εκκλησία μετά πάντων των αδελ¬ 

φών άκατάπαυστος' τοϊς δνναμένοις βιβλία διάφορα, και Θεοφάνονς και 

ΪΙαχωμίον και Μαθουσάλα, πάντες σοφοί. Των τ’ έκτος και εντός πάλαι 

σοφών τής Μονής πάνυ πολλά. "Εχω <55 ανά χεΐρας ταννν, ϊνα την αλήθειαν 

εΐπω, Γαληνού μεν ανατομικά, Άοιστοτέλους δέ μετεωρολογικά, κάκ των 

εκκλησιαστικών εστιν δτε' δι 3 ών ή ψυχή, οίά περ έν άλλοις τό σώμα, θάλλει, 

αυξάνει, τέρπεται» ΰ. 

Τφ 1591 αλληλογραφεί μέ τον Μάξιμον Μαργοννιον, έκδόντα κατά τό 

έτος εκείνο την μετάφρασιν τού Ίωάννου τής Κλίμακος, γράφει δέ και τό 
επιτάφιον επίγραμμα διά τον Γεώργιον Παγάν. ’Έκτοτε δεν υπάρχει περί 
αυτού εΐδησις είμή ή κατά τό 1605 επιστολή Φραγκίσκου τον Κόκκου*, 

1 Έκκλ. Αλήθεια Δ', 1888, σ. 479. 

5 Αυτόθι σσ. 479 - 80. 

8 Αυτόθι σ. 480. 

4 Αυτόθι σ. 479β. 

6 Αυτόθι σ. 479α. 

0 Περί του άνδρός πρβλ. Κ. Ν. Σάθαν, ΝΦ ο. 295, Περί Φραγκίσκου τοΰ 

Κόκκου επιστολή υπό Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς Κ. του έ ξ Οικονόμων Ιατροΰ, ’Αθή- 

νησι 1863. Χρυσοστόμου Η. Τσίτερ, Τρεις μεγάλοι διδάσκαλοι τοΰ Γένους 

Αθανάσιος Γόρδιος, Χρύσανθος Αιτωλός, Φραγκίσκος Κόκκος, έν ’Αθήναις 1934, 

ιδία σσ. 36-76. "Ηδη παλαιότερον ό Παρανίκας παοετήρησεν οτι ό Κόκκος δέν 

υπήρξε μαθητής τοΰ Καβάσιλα. Τοιοΰτόν τι τουλάχιστον δέν εξάγεται έκ τής έν λόγω 

επιστολής, έκ τής οποίας πληροφορούμενα ότι μετέδωκβ γραμμάτων, δ έστΐ αλληλο¬ 

γραφίας ό Συμεό>ν εις τον Φραγκίσκον ! 

απευθυνόμενη «τώ όσιοοτάτω και σοφωτάτφ ιεροδιακόνω κυρίφ Σνμεώνι». 

"Αρχεται: Τδον τά γράμματα άπηγόρενται...» 1 Και επειδή δέν αναφέρει 
τήν πατρίδα και τό έπώνυμον τού Συμεώνος, έγεννήθη ζήτημα τού άν ό 
γράήΐας είναι αυτός ό Καβάσιλας. Ό Μανουήλ Γεδεών έτάχθη υπέρ τού 
ταυτισμού2, πράγμα δπερ μετά πείσματος άπέρριψεν ό Ματθαίος Παρανί¬ 

κας* έν συζητήσει περί τής καταστάσεως τής Πατριαρχικής Σχολής λήγοντος 
τού Κ" αΐώνος, δπου δικαίως ελέγχονται πολλά. Ό Παρανίκας εις τήν άπόρ- 

ριψιν προήλθεν εκ τού γεγονότος δτι ό Συμεών προς δν 6 Φρ. Κόκκος αλλη¬ 

λογραφεί διέμενεν έν Άθήναις, Ινώ περί τού Καβάσιλα γνωρίζομεν έκ τής 
Τουρκογραικίας δπου ό Οαδίιΐδ γράφει προς τον Γερλάχιον «παπο Οοηδί&π- 

Ηηοροΐίηι ρηετοδ πκϋιηεηί:& Οτεεοέε Πη§;αε6 άοοοί...»4, δτι έδίδασκεν 
έν τή βασιλευούση. Άλλ’ ήδη παρετηρήσαμεν δτι ό Συμεών εις τήν δευτέραν 
προς Κρουσιον επιστολήν του υπογράφεται και Καβάσιλας καί Άκαρνάν, 

δίδει δέ πληροφορίας περί Αθηνών. "Ωστε δύο Συμεώνες δέν υπάρχουν. 

Όμοίως τά γραφέντα περί Συμεώνος ώς. διδασκάλου είναι έξηρτημένα έκ 
προθέσεων άσχετων προς τήν ιστορικήν αλήθειαν, άλλου μέν μελετητοΰ 
θέλοντος νά αύξηση τήν δόξαν τής «Πατριαρχικής Ακαδημίας», ετέρου δέ 
νά παραστήση τού καιρού εκείνου τούς έν τή βασιλευούση διδασκάλους ώς 
διδάσκοντας εις τά κελλία των ή εις καλύβας (ώς εάν από τού κτηρίου τήν 
μεγαλοπρέπειαν έξήρτητο ή άποδοτικότης τής Σχολής !)Ε. 

Τί έγραψεν δ Συμεών ακριβώς δέν γνωρίζομεν. Προ τού Ζαβίρα ήδη 
«άποδίδωσιν αύτφ τινες»8 τήν από τού 1608 κυκλοφορηθεΐσαν μετάφρασιν 
τών Αίσωπείων Μύθων7, περί ής εϊπομεν, όίς καί περί ίσοκρατικών λόγων 
μετάφρασιν. Ηεροσολυμιτικός δέ κώδιξ (556 έτος 1710) περιλαμβάνει τήν 
φράσιν «κατά τήν στοιχειώδη μέθοδον του μαθηματικού Καβάσιλα» 8, έξ ής 

1 Θεοφίλου Κ ο ο υ δ α λ έ ω ς, Τύποι Επιστολών 1786, Ένετίησιν, σ. 147, 

Ή επιστολή αναδημοσιεύεται παρά X ρ. Τσίτερ, ’Ένθ’ άνωτ. σσ. 69-71. 

2 Γε δεοόν, Χρονικά τής Πτρχ. Σχολής, σ. 65. 

8 Περί τής έν Κωνσταντινουπόλει. Πατριαρχικής Σχολής ΕΦΣΚ 19, 1884, σσ. 

1 -13, ίδιμ έν σ. 7. 

4 ΤιΐΓθο§ΐεεαμ, σ. 500. 

Β «Ό Καβάσιλας καί ό Μαλαξός έδίδασκον κολλυβογράμματα έν τοϊς κελλίοις 
αυτών». Μ. Παρανίκας, Περί τής έν Κιονσταντινουπόλει Πατριαρχικής Σχολής, 
ΕΦΣΚ 25, 1895, σ. 65. 

6 Νέα Ελλάς, σ. 125. 

7 Ό κερκυραΐος 5Αν. Νούκιος έξέδωκε τώ 1543 ήδη μετάφρασιν 150 αίσωπείων 
μύθων μετά πίνακος. ΙΙρβλ. Ε6£Γ3ηά, ΒΗ άε XV εί XVI 5. I, 1885, σ. 241. 

’Αντίγραφον χειρόγραφον τής έκδύσεως κατεϊχεν δ Μ α γ 1. Ο τ π 5 ί ι: Β, σώζεται δέ 
μέ ένδειξιν ΜΗ 27, πρβλ. Β. Α. Μ γ 8 1:3.1τ ί ά ό 5, ΚΙιΟ XI, 1898, σ. 302. 

8 ’Α θ. ΙΙαπαδ ύπουλος Κεραμεύς, ΙΒ, Ε', 1915, σ. 113-114. 
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εικάζεται 5'τι ή περί τάς θετικός έπιστήμας ασχολία του ήμετέρου Συμεώνος. 

Γνωρίζομεν άλλως τε και εξ άλλων πηγών, δτι περί την αστρονομίαν καί 
την ιατρικήν ήσχολεΐτο 

Άσφαλέστερον γνωρίζομεν επίγραμμα δπερ έποίησεν ό Συμεών Ιναβά- 

σιλας καί το όποιον παρεδόθη διά πλειόνων κωδίκων καί έδημοσιεύθη ήδη: 
«Σνμεόιν του εξ ,Ακαρναν(ίας) εις τον λίαν τον | ηγαπημένον Γεώργιον τον 
Παγάν» τετράστιχον2, περιλαμβανόμενον εις πλείονας του ενός κοόδικας3, 

του οποίου εν τώ 101 τής Βουλής υπάρχει ή επομένη χρονική καί τοπική 
άπόδειξις «εν Ανγονστη Οϋϊνδελικών δης επ< δέκα έκατομβαιώνος ετει Χρί¬ 

στου σωτήρος ημών αφαφ » 4. Τό επίγραμμα τοΰτο χρονίζει τήν άνωθεν αυτοΰ 
γραφεΐσαν επιστολήν τοΰ Συμεώνος προς Μάξιμον τον Μαργοΰνιον «ΕΙ -καί 
τιοι των πολλών τό κατ εμέ,,, ϋαργηλιώνος νουμηνία», ή οποία κατά ταυτα 
είναι του 1591, "Απριλίου 1, περί ής θά έπανέλθοομεν. 'Έτερον επίγραμμα, 
επιτάφιον του Ναυπάκτου καί ’Άρτης Δαμασκηνού Στουδίτου, εγραψεν ό 
Σ. Καβάσιλας5. 

Εις τά ολίγα ταυτα προστίθεται ή αλληλογραφία Συμεώνος Καβάσιλα 
καί Μαργουνίου. Που ουτοι έγνωρίσθησαν, εύλογον: Έν "Ιταλία. Τί δέ τούς 

1 Έκ τής δημοσιευόμενης περαιτέρω πρός αυτόν επιστολής του Μαργουνίου 
δείκνυται δτι ό Καβάσιλας έζήτει νά προμηθευθή έντυπα Πα ύλου Αίγινήτου 
(ίατροΰ άρίστου Βιβλία επτά, ών α' έκδοσις έν Βενετία 1528 παρ’ ’Άλδιρ). Και ό 
ίδιος έκ τής Μονής των Ίβήοων γραφών έπληροφόρησεν δτι άνεγίνωσκε «Γαληνού 
μεν ανατομικά, ’ Αριστοτελ.ονς δε μετεωρολογικά» (πρβλ. άνωτ. σ. 298). 

2 Ν. Α. Βέης, ΔΙΕΕ 9, 1926, σ. 88. 'Ο Βέης έδημοσίευσεν έκ τοΰ ύπ3 άριθ. 

3 τής έν Λευκασίφ Μονής τοΰ ' Αγίου 3Αθανασίου μετά τριών σημαντικών παρανα- 

γνώσειον ήτοι Πανάν αντί Παγάν, ΙΙανά αντί Παγά, καί ακόλεοοας αντί σννόλεσοας, 

"Οτι ύπήρχεν οικογένεια Παγά έν Κρήτη πιστοΰται έκ τοΰ Φίλο βίου Παγά, δστις ώς 
πρώην επίσκοπος Κισάμου (1684) απαντάται έν Ζακύνθφ, Πρβλ, Λ. X. Ζώην, 

«Χριστ, Κρήτη» Β', 1912, σ. 508. 

8 ΕΒΕ, 1126, Βουλής 101, ιη' αί. (Λάμπρος, ΝΕ, 4, 1907, σ. 374), Ρατίδ. 
8υρρ1. Οι*. 621 καί. 1310 (Ο Β. Αδΐτχιε, Ένθ·’ άνωτ. σσ. 225-226, έν σημειώσει 
33 τής σ. 226 ’ αγνοείται ή έκδοσις των στίχιον υπό τοΰ Βέη), 

4 Λάμπρος, ΝΕ, 4, 1907, σ. 374. 

5 Κ. Ν. Σάθ·ας, ΝΦ, σ. 152-3. Τύ επίγραμμα έχει ώς εξής: 

Τον τιάρος εϊκελον άβανάιοις γράψαντα τάδ’ άνδρα. 
φευ κόνις Αιτωλών κρνιμεν άδηλον άλις' 
Ελλήνων μεν την σοφίαν βαρύς ώλεσεν αίών' 
ος <5έ φιλελλ,ηνας πάντας άκωρφάνισεν. 

Ό Δαμασκηνός Στουδίτης δεν άπέθανεν ένωρίτερον τοΰ 1577. Πρβλ. τήν περί αυτοΰ 
μελέτην τοΰ Χρυσοστόμου II. Τσίτερ, Λόγιοι "Ελληνες μετά τήν "Αλωσιν, 

Δαμασκηνός Στουδίτης, Γαβριήλ Σεβήρος, Νικόλαος Κριτίας, έν 3Αθήναις 1935, ιδία 
σσ. 8-23. Περί τοΰ 1577 ώς έτους τοΰ θανάτου του, δ Κ ρ ο ύ σ ι ο ς έν I, ε £ τ & η ά 
ΒΗ δο XVI 3. IV, 1906, σ. 105. 
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ηνωσε καί προεκάλεσε τήν ανταλλαγήν επιστολών; Ή κοινή τάσις πρός 
μεταφρασιν εις απλοελληνικήν άρχαίιον κειμένων. Ή ελλειψις έν Ανατολή, 
υπερμεσοΰντος τοΰ ΙΤ' αί., ανθρώπων δυ να μενών νά άναγινώσκουν τά κεί¬ 
μενα έφερεν εις τήν ανάγκην τής άπλοποιήσεως αυτών διά μεταφράσεως, 

> γνωστόν δ’ είναι δτι ευρύ τοιοΰτο έργον έπεχείρησεν ό Μαργούνιος διαμέ¬ 
νω ν έν Ένετία. 

Η εις τά κατάλοιπα τοΰ άειμν. Μυστακίδου εύρεθεΐσα έν προχείρφ 
αντιγράφω επιστολή τοΰ Μαργουνίου είναι κατά τοΰτο σημαντική. Πρώτον 
μέν προέρχεται έκ τοΰ ύπ" άριθ- 240 χειρογράφου τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει 
Μετοχιού τοΰ Παναγίου Τάφου, τό όποιον ήδη, τφ 1890 ειχεν άπωλεσθή 
δεύτερον δ" έχει καθ’ έαυτήν φιλολογικόν ενδιαφέρον, άφοΰ έν αυτή συζη- 
τοΰνται δημά)δεις γλωσσικοί τύποι προτεινόμενοι μέν υπό τοΰ Καβάσιλα, 
άποκρουόμενοι δέ υπό τοΰ Μαργουνίου. Τούς τοιούτους ελεγχόμενους δημώ¬ 
δεις τύπους άνέγνωσεν ό Καβάσιλας έν τή έν τώ αύτω έτει έκδοθείση υπό τοΰ 
Μαργουνίου μεταφράσει τής Κλίμακος2. 

"Επιθυμών νά συμπληρώσω τά κατά τον Καβάσιλαν, παραθέτω έν 
παραρτήματι καί τήν πρός τον Μ. Μαργούνιον έκ πολλών κωδίκων γνωστήν 
επιστολήν αυτοΰ, έκδίδων έκ τοΰ 2963 κώδικος τής έν "Αθήναις Εθνικής 
Βιβλιοθήκης (ιη' αί.), ή οποία αποτελεί πιθανώτατα άπάντησιν εις τήν 
προηγουμένην (ώς τουλάχιστον εικάζεται έκ τής έν αυτή αναφοράς συστάσεοος 
τοΰ Συμεώνος πρός τον Οΐκουμ. πατριάρχην, περί ής όμιλει ή τοΰ Μαργου¬ 

νίου επιστολή). "Επιτάσσω δέ σημαντικός περί τοΰ άνδρός πληροφορίας 
ειλημμένος έκ τής ΤαΓοοβτκοίο τοΰ Κρουσίου, έν επιμέτρφ. 

"Έγραφον κατ’ Ιανουάριον 1950 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

5 Πρβλ. Ά θ1. Παπαδοπο ύ λ ου Κεραμέως, ΙΒ, Δ', 1899, σ. 205. 

2 Του έν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου καθηγουμένου των έν τφ Σινα δρει 
μοναχών, Κλίμαξ τοΰ Παραδείσου... έκ τής ελληνικής είς κοινήν φράσιν μεταγλωττι- 

σθέντες παρά Μαξίμου τοΰ Μαργουνίου... Ιιι νεπεζΐπ... 1590, πρβλ. Κ. Ν. Σάθαν, 

ΝΦ, σ. 216. Εείξΐ-ίΐηά, ΒΗ άε XV εί XVI δ. Π, 1885, σ. 66 * 70, Νο 185. 
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I 

Οοάβχ «Μετοχιού Παναγίου Τάφου» Οοηείαηίί)ιοροΐΐίαη'ίΐδ 240 (?) 

ρ. 19, Νιιηι. Ερΐή. 64. 

Συμεώνι τφ ίεροδιακόνφ, όσιωτάτω και σοφωτάτω 

Μάξιμος έπίΰκοπος Κυϋήρων ευ πράττειν 

Αποδέχομαι οου τδ προσηνές και διορϋοπικόν τον τρόπου, Συμεών 

φίλτατε, και γάρ ποΐ μεν άτε δη είκός κοιτώ πατρϊ π.ειϋ αρχών, ποϊ δέ φίλω 

5 και άδελφω χαριζόμενος, εΐποιμι δ’ άν εγώ καί τη τών αδελφών κοινότητι, 

τοΐς εμοί κατά κοινήν διάλεκτον εκτείλεΐσιν ήδη τον της Κλίμακος σνγγρα- 

φέως λόγοις πάρεση μεκύσω τά δόξαντο: πλήν άλλ* εγώ τφ τον μακαρίου 

Παύλου κανόνι χρησάμενος, ονκ οϊδα είτε καλώς, είτε και άλλως, οφείλεται 

έσμέν λέγοντι και σοφοί ς και άσόφοις, ον τω περί την φράσιν όσον ένήν διε- 

10 τέϋην, ώς κοινόν γενέσϋαι τοΐς πάσιν. Ον γάρ, ον γάρ /οντω] ωμήν δεϊν 

Κρησι μόνοις, φέρε είπεϊν, ιδία νπουργήσαι, ή Κερκυραίοις, ή Κωναταντι- 

νουπολίταις, αλλά πάσιν απλώς έκείνως γάρ άν παρεχάραξα τά ϋρεπτήρια 

και άλλως άντ άλλου τοΐς πολλοΐς έδοξα και ονκ άν παρά τοΐς όμοπατράσιν 

αιτίαν άπέφνγον. Διά τούτο ούν τό μικρόν της φράισεως μάλλον η τό ιδέα- 

15 σηκόν μοι έπινενόηται, ΐνα μάλλον έκαστος τις εχη τι έν αντώ τών τη ένεγ- 

καμένη συνήθων, η εΐς άπαντα, οι δέ πλείονς οϋδέν. Και γάρ και κομψό¬ 

τερου έξην τά της φράσεως διαιτήσαι και τη καϋ' *Έλληνας φράσει οίκειό- 

τερόν τε και π.λησιαίτερον. Άλλά τούτον πρότερον έϋέμην την τών άπλον- 

στέρων έντεϋϋεν άν γενησομένην ωφέλειαν και παρά τοντό μοι τό άνεπιτή- 

20 δευτον μεμελέτηται. 

Πλην άλλ’ ίδωμεν τι έπ’ άδειας και ών διώρϋωκας. Οϊει ονν εναι 

μάλλον και μη είναι δεϊν λέγειν. Και πώς προ τον φιλίον, ήπερ τούτο 

μάλλον τη τε καθ’ "Ελληνας φράσει και τη κοινή διαλέκτω εΐπερ εκείνο 

κοινόν. ”Επειτα ον σννιδεΐν έχω τίνος χάριν τό σιμά διά του ήτα μάλλον ή 

25 διά τού ιώτα γραπτέον. Εϊ γάρ τις έκ τίνος ελληνικής λέξεοσς παραχΰήναι 

και διεφϋάρϋαι λέγοι, ιόσπερ και αί, πλείονς τών τής κοινής γλώττης τούτο 

πεπόνϋασιν, έκ δέ ιώτα ή ήτα γραφόμενης τοντϊ γενέσϋαι οίκειότερον άν 

διατείναιτο, προς την σημασίαν τής λέξεως αποβλέπουν έκ γονν τον «πλησίον» 

εΐποι γ' άν μάλλον ή έκ τον «σημείου», ή τίνος άλλον διά τον ήτα γραφόμενου. 

30 Τό δέ μά ενρήσεις πολλαχον μέ και άμή λέγοντα, μικτή φράσει, ώσπερ 

εϊ'οηκα χρώμενον. Τίνος δέ χάριν ανϋις τό «έναντιώνουνται» εις τό «εναν¬ 

τιώνονται» διορϋοΐς την τον υ παρένϋεσιν αφαιρών, όπου γε κάκεΐνο τή 

8 Ηό. ί,ίό « "Τλ/.ηοΙν ϊ« και βαυβά$οις, αοφοΐς τε και άνοψοις οφειλέτης είμί». 
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καϋ: 'Έλληνας φράσει άρμοδιώτερον, έκ γάρ περισπωμένον ούκ έκ βαρυτό¬ 

νου γίνεται ρήματος, τό όέ «την πίστιν τως» και «γνώσιν τως» και τά τοιαϋτα 

λέγειν την πίστιν τους και την γνώσιν τους, ον μοι προσγελά. Ον γάρ άν τις 35 

έλληνίζων εΐποι ποτέ την πίστιν αυτούς, αλλά την πίστιν αυτών" μένει γούν 

και έν τή κοινή φράσει το πτωτικόν, εί και διέφϋαρται’ το γάρ «αυτών» 

άφο.ιθέσει τον «αν» και μεταβολή τον ν εις ς τώς γέγονε και φνλάσσον τό 

ω μέγα τής γενικής τον τους έστιν ενσνντακτότερον. Διατί δέ περισσότερον 

αι ονχι πλέα, ή του λόγου της και ονχι την έαντήν της, όπου γε τούτο εκεί- 40 

νον σαφέστερου και εύφραδέστερον, και διατί ή φωτιά όπόταν τήν ρίξουν, 

και μή όπόταν ριφ&ή. Εί δέ κατά αέ λέγοιτο ον ρίξουν, αλλά μάλλον ρίψονν 

εδει λέγεσϋαι και κρεΐττον ρίψουαι. Διατί δέ σεβόμεσΰ'εν και τά παραπλή¬ 

σια και ονχι σεβόμενα ; όπου γε τούτο εκείνου έλληνικώτερον, παρά γε την 

τον σ μόνον παρέμπτωσιν, ελληνικόν τό δέ σεβόμεσΌ'εν πορρωτέρω που 45 

τής καϋ' έλληνα λόγον φράσεως άπελήλαται. Τίνος χάριν δέ τά ποδάρϊά 

τους και ονχι τά ποδιά τως; ’ΤΙ τις χώρα έν τονχοις κατά την κοινήν 

φράσιν νποκοριστικώ; ? 

Δεΐ τοίνον χαρίζεσϋαί τι και τή κοινή φράσει και τοΐς πάσιν είναι 

κοινόν, ήγονν και την κοινήν όσον έξεστιν εις την κοινήν έκβιάζεσϋαι, ό δ ή 50 

και κρεΐττον' καί μοι εις τον πιούς, εί ον τω τύχη, τά περί τούτον δώ επι¬ 

μέλειας γενήσεται. 

Τά βιβλία, ά με άπήτησας οϋϋ' εϋρηταί που παν, ον τ’ εί και ενρεϋεΐεν, 

εύώνητα, τοσούτω γάρ τιμής ήξίωται πλείονος, οσφ γε και εύμεταχειριστό- 

τερα. Πλην, τάληϋές είπεϊν, ονκ οΐδ’ όποι τά παρά τής σής ϊερότητος έπ- 55 

εσταλμένα μοι γράμματα διαπέπτωκε, και ον δεν εκείνων πλήν Παύλον τον 

Αίγινήτον τή έμή μνήμη παύαμεμένηκε, και έπεμψα άν εί τό γε νυν έχον 

πλοίου τών έντεϋϋεν άποπλεόντων ενπόρησα. Σν δέ άλλα μοι και περί τών 

λοιπών γράψαις, καί σοι έν ταντώ τό παν προνοηϋήσεται. 

’Ερρωσο, καί τι τών μεταξύ τών ποτέ σύστασης φιλίσ.ς δικαίων, εις την 60 

τών παρά τού παναγιωτάτον άπαιτονμένων μοι δικαίων δικαίως άπαμνη- 

μόνενσον. 

'Ενετίηϋεν, ποσειδεώνος εΏ φϋίνοντος, κατά τό οιφ\ον έ’τος τό σωτήριον. 

II 

Οοάβχ ΒίϋΙ. Ναί. ΑΗιβηαηΐ'ηι 2903 (XVIII8.) 

Ερίαί. Ν αι η. 190 
κνρίω Μαξίμφ εν πράττειν 215α 

Εί καί τισι τών πολλών τό κατ’ εμέ πόντιος άξιον γέλοηος τής προς 

νμας λήϋης ενεκεν, άλ/’ ονν | τοΐς εν φρονονσι και τοΐς περί τονς λόγους 215β 



Μάξιμος Μαογούνιος κρός λυμεώνα Καβάσιλαν 30ο 

304 Νικολάου Β. Τωμαδάκη 

αεί έντρυφώσιν, οίος υπάρχεις αυτός, θειόζατε Μάξι με, ουκ αν ραστα δίκαιον 
δ δόξειε' πώς γάρ, οι)μένουν τον τηλικοντού άνδρδς ^ον των άλλων τη αρετή 
ύπερφέροντος, νη την αλήθειαν ττώποτε, εξ ον τά καλά τής πάντων μητρός 
σοφίας κατά τό Πατάβιον ήρνσάμην, έπιλήσομαι; Άλλα πλείστας ομολογώ 

και διά παντδς δμολογήσω τάς χάριτας' ένθα δι’ ής σοι καί γε των Ιταλών 
έξοχοι, ΐνα και όμηρικώς εΐπω, ήντε εθνεα εισι μελισσαων αδιναων, πετρης 

10 εκ γλαφνοής αίει νέον ερχομενάων, βοτρνδόν δε πετονται επ ανθεσιν εαρινοϊ- 

αιν, έπεσωρεύοντο τοιοντον καν τοϊς των μαθημάτων δεινοΐς είδότες σε. Καί 
ταυ τα μεν όντως, εγώ δε πλειστάκις εποιησάμην τους λόγους προς πατριάρ¬ 

χην ενταύθα άφικέσθαι σε τοϊς άργυρίοις διδάξεσϋαι· αλλά τί εΐπω; διά 

14 τινων σμικροίΙόγων τό παράπαν καί αμαθών φθάνω κατεχομένων ονχ οίόν τε 
215α γέγονε τής απειλής καθ’ ημών. Γοϊς αποιχομενοις | γραψοις και τώ μερει, 

καί εΐ τον αυτών εντανϋοϊ δέη θαρρούντως, σοφών άριστε. ’Έρρωσο. 

Θαργηλιώνος νουμηνία. 

Συμεών τον έξ Ακαρνανίας 

Εις τον λ ί αν ή γ α π η μ έ ν ο ν Γεώργιον τ ό ν Π α γ ά ν 1 

20 Θεσμόν άριπρεπέονς φιλίης, ΙΙαγά 2 σννόλεσσας3 

τοΐος γάρ Παγάς [ε]ην φιλίης άκρέμων, 

ώστε μιν αθανάτους μετ’ άμνμονας ήγαγεν οΐτη' 
φευ, τοΐον φιλίης ερνος άποιχόμενον. 

+ φροντίσοις άν έπιγραφΟήναι τώ τάφω φιλίας τής προς ημάς, φίλων άριστε. 

III 

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ 

ι. δΟΗΕΙΤΚΕΙΝ 

ΤαΓοο§τ£εοία (1584) σ· 495 (^Γβτρ'αηι,Ι, ΒΗ (1ε XV είΧνί 5. II» 1885 

σ. XXX, σημ. 5)· 

□ιιοά πχΐ Οτπεεοδ πίίΐπεί ςαίίιαδ Ρ&ΙανΗ ίαηιίΐίππδ ίαΐ, εοδ ΐηάβ 
ίετε οιαηεδ πΒίίδδε εοηχρθΓίαηι ΙιπΒεο. Ιηίετ ςαοδ ίαίί δγπιεοη ςαίάπιη, 

των έν όσίοις εις των εν Κωνστανηνουπόλει, ηιίΐιχ εί Ιοαηηί δνατζίο νεδ- 

9-11 Ηοηιβν. Β, 87-89. 
1 Β έ η ς : Παναν 
2 Β έ η ς : Πανα 
ϋ Β έ η ς : σχό?.εσσας 

ίταίΐ οοηΐαηοΗδδϊπιιΐδ, ςαί πηίε ηιεαιη εχ ΙΙ&Η& άίδεεδδαηι, Βγζπηίίαιη 
ΐ'εάϋί, νίτ ίη πΙίςιιίΒαδ παίοπΒιΐδ ηί εαηιςιαε νετδπίηδ, βεά (ςμιαίεδ ίετε 
οηιηεδ δΐιηί) ηοιηίπε εί ραίτίπ Οτίεεαδ, δεπηοηε εί άοεΐπηα ποη 
εχεαίίιΐδ. Οιιοά Ιιίηε ραίεί ςποό! ίη ΙίπΠ&πι ρτορίεΐ' άΐδεεηάαίη εηιί- 

§τ&ηί. Εχ ίΐΐο ηιπίία άε δί&ία Οεεείπε εο&ηονίιηπδ ; δεά ίετε πίΐιίΐ 
’ αΐίικί εμιπηι ηηΐίπιη ίη ΟτΣεεία ΟΓίεειπηι, ηαΐΐίΐδ Αΐΐιεη&δ Αίίιεηίδ εδδε. 

:ί | 1 ι 
2. δΥΑΚΖΙΥδ η ΝΙΟΕΚ. Ιοππηεδ—ΟΕΚΕΑΟΗ 3ί. 

ΤατεοβΓίεείδ ( γ5^4) α· 500 

ίΜεεΒαί ίδ πιίΐιί (Νί§ετ Οταδίο) (15)76 ίη κδίαίε : δεεπηι ίαίδδε 
Οιτεεαιιι πιοηπείιαιη, άοείαιη εί ραιιρεταηι: οηί ηοηιεη Συμεών ό διά¬ 

κονος. ςαεηι νεηίαπιηι ίαίδδε ίη Οεπηαηίπηι δί ςαίδ εί νίείαιη άεάίδδεί. 

νδείΓε ίαηίιιηι Οτοεεαιη ποη αΐίπηι Ηη§α&ιη. Εαηι α δίαάίοδίδ α1ίς.αίδα3, 

ίηίετάαιη αοί είδαηι ίηνίΐαίαηι εδδε. Οιιίη ίΐηίεηι πεηιο ίρδηιιι ίη Ιΐαΐία 
εατΣίπί:, νετίδίπιίΐε εδδε, Γεάίδδθ Οοηδίαηΐίηοροΐϊηι. |νί Οτεεείΐηι Οαιηε- 

Γατί] κατήχησιν ρετίεεί&ηι ίαίδδε, ςααηι ρΐαεετε, πίδί ςαοά (1ε Ρτοοεδ- 

βίοηε εΐ ίπίΛ^ΐπίδαδ δεοαε Οτεεεί δεηΐίοπί;. δείτε εχ δ· Ηΐεπδ νείαπ 
δεπίρΐίΐίη, ίάεο ηοη ΙιαΒετε δεαίρία δίπιαί^ιετα, δεά ίαηίαηι ρίείαδ παπ¬ 

ί οίηεδ. δε Βγζαηΐίιιιη Οετίπείπο, ηαπίίδ νίτ Ιιίε δγπιεοη εδδε!, δετίρδίδδε, 

εχ εοςμιε Βοηαιπ νίταηι εδδε ΐπίεΐεχίδδε. ΡΙπεε δνπΓζίαδ δ}Τπιεοη ΙΟίπ- 

εο,ιαϋ (ίηςιιίΐ Οετίαείι.) πηίεα Ρπϋπνί], I). I). δν&τζίί εοηΙαΒεπιαΙίδ, 
ηιιηε Οοηδίπηίίποροΐί ραετοδ ηκΙίιηεηΐΛ Οταεεπε Πη^ιιαε άοεοϋ. Βοηαδ 
εί ιηοάεδίαδ ε$ί, ηεε εταάίΐίοηε ΟτπεεοΓαηι ροδίτειηπδ. Νϊδί ίαηίο 
ΐηίετνπΐΐο ίπίετ ηοδ δερπΓπίί εδδεηιαδ ηί ρΐατίπιαιη οοηνεΐ'δαίίοηε είηδ, 

π(1 εχετοεηοίπηι Ιίη^απιπ Οπιεοπηι ^'ααάετειη νεταηι ίρ^ί, ρτορίει 
Τατοοδ δπηίίοτεδ, πεάεδ νοδίτπε ηοη ρπίεηί, ηεε ιηίΐιί δπερίαδ ειπη 
εοηνεπίτε Ηεεί. Ιη Κρίδί(οΐα) ι ΡεΒτ. πιΐ πιε δεπρία εί 23 Μπτί. 

77 πΐΐπίπ... 

ΕΠΕΤΗΡ1Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ •'Ετος ΙΟ' 



Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 
ΕΙΣ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ* 

Τό πρόβλημα τής φορολογίας τής εγγείου παραγωγής άπησχόλη σε πάν¬ 

τοτε τό Βυζάντιον, χοιρίς όμως ποτέ νά επιτυχή ικανοποιητικήν τούτου λύσιν. 

Κληρονόμος καί συνεχιστής τής Ρώμης καί των ύπ’ αυτής άπορροφηθέντων 

ελληνιστικών βασιλείιον, έξηκολούθησε τήν παραδοθεισαν μορφήν φορολο¬ 

γίας τής γής. Η γή θεωρούμενη ώς άκένιοτος πηγή πλοΰτου, μέ τήν άνα- 

νεουμένην γεωργικήν άπόδοσιν, έπρεπε νά είναι ό κύριος τροφοδότης τοΰ 
δημοσίου ταμείου *. Δεν εφαντάσθησαν, ούτε ότι ή φορολογία ήμπορεΐ νά 
πνίξη τήν παραγωγήν, ούτε ιδίως ότι, φθάνουσα εις άκρα, κουράζει τον αγρό¬ 

την μέχρι βαθμού έξαντλήσεως. 

Ή μεταβολή κατα την διαδρομήν των αιώνων των συνθηκών τής 
υπαίθρου καί τής πυκνότητος του πληθυσμού, δεν άφησε βεβαίως άνεπη- 

ρέαστον τον τρόπον βεβαιώσεως καί εΐσπράξεως τοΰ εγγείου φόρου. Νέαι 
προσθήκαι εκαστοτε περιεπλεκον το καθ’ εαυτό πο?ιύπλοκον σύστημα, τό 
όποιον κατά βάσιν παρέμενε τό αυτό, ελάχιστα επηρεαζόμενου από τήν τύχην 

;τοΰ φορολογούμενου, κυριώτατα δέ άποβλέπον πώς θά άσφαλίση μείζονας 
I εισπράξεις υπέρ τοΰ δημοσίου. Τήν βυζαντινήν δημοσιονομίαν, ώς γνωστόν, 

ί έχαρακτήρισε πάντοτε άκρως ταμιευτικόν πνεύμα, πλήρης δέ άστοργία έναντι 
τοΰ άτυχους παραγωγού. 

Οί κύριοι δημόσιοι φόροι, οί πλήττοντες τήν έγγειον κτήσιν καί τήν 
εντεύθεν παραγωγήν, ειλκον τήν καταγωγήν από τήν παλαιάν ρωμαϊκήν 
«ο&ρίϋ&Βο ΙιιιΐΏβΠΗ». 7 Η σαν ούτοι ό κεφαλικός φόρος, όστις έπληττε τό 
άτομον, έφ5 όσον τοΰτο δεν ήτον Ιδιοκτήτης εδάφους,— τό κεφαλικόν 
τέλος των άκτημόνων2—, καί ή «Ιιι^μίΐο ίοπΌηα», τό εδαφικόν τέλεσμα, 

Έ| ανεκδότου έργου περί «των οικονομικών τοΰ φΟίνοντος Βυζαντίου». 

5 Ούχϊ όρΰώς ό Κ α λ λ ι γ ά ς, Δουλοπαροικία, σ. 300, γράφει ότι «κατά Βυζαν¬ 

τίους, όλοι οί φόροι έπεσωρεύθησαν επί τής γής». Λυτή ή φύσις των ανατολικών 

χωρών, περιτρεχόμενων από θάλασσαν πρός ήν κατέληγον αί μεγάλαι εμπορικά! 

άρτηρίαι, έπέβαλλεν οικονομίαν μικτήν, φορολογίαν δέ πλήττουσαν τήν κίνησιν των 

συναλλαγών. Ή φορολογία αυτή, συν τφ χρόνω, άπέβη εντελώς ή δεσπόζουσα. 

* Χ(ί «φζόμενα κείμενα οί Βυζαντινοί αδιακρίτως ομιλούν διά «κεφαλητι- 

κον» ή «κεφαλητίκιον» ή «κεφαλητιών» ή «κεφαλικόν». 
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ό εις τό κράτος άπ5 ευθείας καταβαλλόμενος φόρος επί τής γής, ό «δημόσιος 
κανών» ή απλώς «τό δημόσιον», όπως επανειλημμένους εκφράζονται οί Βυζαν¬ 

τινοί εις τάς διαφόρους νεαράς καί τά διά χρυσοβοΰλλων παραχοαρητήρια 
ατελείων. Τήν αυτήν έκφρασιν μεταχειρίζεται καί ό Μαρκιανός Κώδιξ εις 
διάφορα αΰτοϋ κεφάλαια1. 

Εις τον έγγειον φόρον—ή ονομασία τοΰ οποίου παραλλάσσει κατά 
περιόδους, χωρίς ή βάσις του νά μεταβάλλεται—ύπόκεινται, κατ’ αρχήν καί 
κατά γενικήν διάταξιν,.όλα τά κτήματα, μεγάλα ή μικρά, τά άνήκόντα κατά 
κυριότητα εις ελευθέρους ιδιοκτήτας. Δεν υφίστανται, κατά τό κοινόν δίκαιον, 

κατηγορίαι κτημάτοον άπαλλασσόμεναι τής εγγείου φορολογίας. Καί αυτά 
ακόμη τά κτήματα τά περιλαμβανόμενα είς τήν λεγομένην «βασιλικήν γην»— 

τό κατά τούς Βυζαντινούς δηλ. άοιηαίπε ρΊιΜίε—δεν εξαιρούνται ταύτης'*. 

Τά κτήματα έν γένει είναι : «προσωπικά», «αρχοντικά», άνήκόντα δηλ. 

εις ανώτερους άξιουματοΰχους, πολιτικούς ή στοατιοοτικούς. «Εκκλησιαστικά», 

άνήκόντα ώς ιδιοκτησία εις εκκλησίας ή υψηλούς ταύτης λειτουργούς. Κτή¬ 

ματα άνήκόντα εις ευαγή ιδρύματα, περιελθόντα εις αυτά κατά δωρεάν ή έκ 
κληρονομιάς ή εξ αγοράς. «Μοναστηριακά», περιλαμβανόμενα είς τήν άπέ- 

ραντον κτηματικήν περιουσίαν των μονών. «Στρατιωτικά», δηλ. τά κοινώς 
«στατιωτοτόπια» λεγόμενα, «οί .τόποι στρατείας», τά περιλαμβανόμενα εις 
τό σύστημα τό από τοΰ Ηρακλείου δημιουργηθέν, τής παραχουρήσεους μικρο- 

κτημάτων εις εποικιζόμενους, ιδίως επί βασιλικής γής, ελευθέρους άγρότας, 

μέ τήν ύποχρέουσιν τής στρατεύσεους καί συντηρήσεως τοΰ ίδιου οπλισμού3. 

Ία μικοοκτήματα αυτά, άπολαύοντα πολλών προνομίων, διεπόμενα δέ από 
εξαιρετικόν δίκαιον, δεν άπηλλάσσοντο έν τούτοις τής καταβολής τοΰ τακτι¬ 

κού δημοσίου κανόνος 4. 

Ό έγγειος φόρος οφείλεται καί καταβάλλεται εις τό δημόσιον από τον 
γεωκτήμονα, τον φερόμενον ώς κύριον τής γής (όχι επομένως από τούς έγκα- 

1 Ο 51 γ ο ^ ο γ 81ί γ, δίοιιστ^., σ. 48, 101. Βόΐ£οι·, Ρίιιειιιζν., σ. 54 καί 

122 κειμένου Κωδικός. Κ σ. λ λ ι γ ά, Δουλοπαροικία, σ. 200 καί επ., 210 καί έπ. 

2 13 ο 1 §; ο γ, Ρΐηοπ/.ν., σ. 63. Τάς διαφόρους κατηγορίας των κτημάτων ανα¬ 

φέρουν ώς καΌιερ (υμένας, χωρίς νομικήν τινα διάκοισιν, αί διάφοροι νεαροί καί τά 

περισίοδέντα χρυσόβουλλα των από τοΰ ΙΑ' καί εφεξής αιώνιον (Χρυσ. Μαν. Κομνηνοδ 

1144, ΊΟΚ (Ζέπου), I, σ, 366), άπαλλάσσοντα προνομιακώς διάφορα από τά κτήματα, 

αυτά ποικίλων φορολογικών καί άλλίυν βαρών λ.χ. «έξκουσεία τοϊς πάσι προσωπικοί: 

έκκλησιαστικοΐς και μοναστηριακοί: κτήμασι προσκαθημένοις ίερεΰσι*. 

3 13 υζ. Μελέτα ι, Λ, σ. 10 καί έπ., 27 καί έπ. 

1 Ρητώς τοΰτο αναγράφεται εις τό Τακτικόν τοΰ Λέοντος «των έν πολέμοις 

τακτικών σύντομος παράδοσις» (έ'κδ. Βουδαπέστης), διάτ. δ, σ. 49’ «ού γάρ βουλό- 

μείία τον ήμέτερον στρατιώτην, πλήν μόνον τοΰ δημοσίου τέλους έτέοα ύπόκεΐσδο.ι 

δουλεία, παρέχειν μέντοι τούτους τά δημόσια μόνον τέλη». 
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τεστημένους ώς παρθικούς καλλιεργητάς) είς τό κτηματολόγιον, όπου και 
αναγράφεται ή έκαστον ιδιοκτήτην βαρύνουσα έκ τής γης φορολογία. 

Είναι μάταιον ν9 άναζητήση τις λογικήν γραμμήν εις την πλήττονσαν 
την παραγοογήν τής γης πολυσύνθετον καί άλλη λο συγκ ρ ου ο μέ νη ν φορολογικήν 
νομοθεσίαν τοΰ Βυζαντίου. "Οπως υποστηρίζουν οί εγγύτερον έγκύψαντες 
είς την μελέτην των σχετικών θεμάτων Ρώσοι ερευνηταί τών πηγών, ή σχε¬ 

τική νομοθεσία είναι σωστός λαβύρινθος. ’Ίσως ή ακριβέστερα διάκριοις 

μεταξν τον εγγείου φόρου—του δημοσίου κανόνος—του βεβαιουμένου δΓ εκτι- 

μήσεως τής τεκμαιρομένης άποδόσεως τοΰ κτήματος, καταβαλλόμενου δέ 
απ’ ευθείας από τον κύριον τοΰ κτήματος είς τό Κράτος καί τοΰ λεγομένου 
κεφαλικοΰ φόρου, τής παλαιάς οαρίΐαϋο, ήτις είς τό Βυζάντιον χάνει τήν 
αρχικήν ονομασίαν καί άλλάσσει όνομα χωρίς νά μεταβάλλη ουσίαν, είναι 

δη ή δεύτερα είναι άσχετος προς την ιδιοκτησίαν. Ή άρχουσα γνώμη υπο¬ 

στηρίζει ότι ό φόρος οΰτος πλήττει τούς μή έχοντας κτηματικήν περιουσίαν, 
εκείνους δηλ. τών οποίων ή πρόσοδος δεν ήδΰνατο νά κριθή επί τή βάσει 
στοιχείων πραγματικών, οίοι.είναι λ.χ. οί «ευτελείς», οί πάροικοι, δουλοπά¬ 

ροικοι, κληρικοπάροικοι—οί προσκαθήμενοι είς τό κτήμα, οί οπωσδήποτε δηλ. 
άκτήμονες Αί βαρΰνουσαι τούτους χορηγίαι υπό ποικίλας μορφάς, κατ’ αρχήν 
δεν καταβάλλονται είς το δημόσιον απ’ ευθείας, άλλ’ είς τον γεωκτήμονα 
εντός τοΰ κτήματος τοΰ οποίου εργάζονται καί κατοικούν. Αποτελούν αυται 
πρόσοδον τοΰτου, «διάφορον αν τό στοιχείον αυτό λαμβάνεται ύπ3 δψιν είς 
τήν έκτίμησιν τής άποδοτικότητος τοΰ κτήματος διά τον υπολογισμόν τών 
επιβαλλόμενων είς τον μεγάλο ιδιοκτήτην φορολογικών καί άλλων υποχρεώ¬ 

σεων. Ό γεωχτήμων κρίνεται έν γένει από τους άγρότας επιεικέστερος 
οπωσδήποτε τύραννος ή 6 είσπράτωρ τοΰ δημοσίου καί ό εκμισθωτής τών 
φόρων, έναντι τών οποίων, δ απλούς χωριχός ήτον άοπλος καί εκτεθειμένος 

είς πάντα εκβιασμόν. 

'Η υπηρεσία τής βεβαιώσεως, τής τηρήσεοος τών φορολογικών βιβλίων 
> καί τής είσπράξεοος τών φόρων, ανήκει είς τό Λογοι)έαιον τον Ί'ενικού, είδος 

; υπουργείου τών έσόδανν—χωρισμένου εντελώς από τήν υπηρεσίαν τών 

I δαπανών. 
Αποτελεί τοΰτο άνωτάτην οικονομικήν υπηρεσίαν, ώς προκύπτει από 

τήν υψηλήν τάξιν, ήν κατέχει δ Λογοθέτης τοΰ Γενικού είς τήν δημοσίαν 
ιεραρχίαν. Βεβαίωσις καί εΐσπραξις αποτελούν διακεκριμένος άπ3 άλλήλων 

1 Καλλιγά, Δουλοπαρ., ο. 213. Ό ΟδΙτο^οΓδ^Υ, ΟοδοΗ. ά. Βγζ. 

δί:., ο. 89, υποστηρίξει ότι 6 κεφαλικός φόρος, μορφή προσωπικού φόρου, πλήττει, 

αδιακρίτως κ«0« φορολογούμενον «ππΙβΓδοΙιΐεάΙοδ Βίοιιαι-ίτάφεΓ» και όχι. 

μόνον τούς άκτήμονας. ’Ίδε καί κατ. 
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υπηρεσίας, ή λειτουργία δέ αυτών είναι ανατεθειμένη είς χεοριστά διοικητικά 

όργανα *. 

*Η βεβαίωσις τοΰ εγγείου φόρου ένεργειται υπό τών κατά τύπους οργά¬ 

νων,—τούς έπόπτας τών θεμάτων καί τούς βοηθούς αυτών, καλούμενους 
διοικητάς, τούς έξισωτάς, πράκτορας, άναγραφείς, οί οποίοι καί παρακολου¬ 

θούν έκ τοΰ σύνεγγυς τήν υπηρεσίαν, καταρτίζουν τούς φορολογικούς κατα¬ 

λόγους, συμπληρώνουν δέ έκάστοτε καί ενημερώνουν αυτούς2. "Η βεβαίωσις 
γίνεται μέ χονδρικούς υπολογισμούς καί αυθαίρετα πολλάκις κριτήρια, επί 
τή βάσει τής αξίας τής τεκμαιρομένης άποδόσεως, τής ποιότητος τής γης και 
τοΰ είδους τής καλλιέργειας.—Γή αρόσιμος ή λιβαδιαία ή ύπάμπελος ή 
κηπεύσιμος, λέγει ενδειχτιχώς τό χρυσόβουλλον Μανουήλ Κομνηνοΰ τοΰ 
1153, τό άνογνωρίζον τά αμφισβητούμενα κτήματα έκ δωρεών τοΰ ναοΰ τής 
"Αγίας Σοφίας καί παραχωρούν φορολογικός άτελείας «τή αγιότατη τοΰ 
Θεοΰ μεγάλη εκκλησία» 3. 

Τό αποτέλεσμα τής βεβαιοόσεως συγκεντροόνεται καί καταγράφεται εις τά 
φορολογικά βιβλία τά τηρούμενα έπιμελώς εις τό κέντρο^. Τά βιβλία φέρουν 
διάφορα ονόματα εις τάς πηγάς, ποικίλοντα κατ’ έποχάς. Συνήθης ονομασία 
των είναι «κώδικες», «χαρτία δημόσια», «κατάστιχα», «πρακτικά», «σεκρε- 

τικόν πρακτικόν» κλπ.4. Αί εις αυτά έγγραφα! τηρούνται έπιμελώς, αποτε¬ 

λούν τίτλους κατά τών φερομένουν ώς οφειλετών έκ φόρων, δεν ύπόκεινται δέ 
είς μεταβολήν τινα, παρά είς σπανίας περιπτώσεις καί κατ3 αραιότατα δια¬ 

στήματα. 
Τό βάρος έκ τής καθ’ εαυτό επαχθούς φορολογίας αποβαίνει ακόμη κατα- 

θλιπτικώτερον, έκ τοΰ γεγονότος δτι τόσον οί Ρωμαίοι όσον καί οί συνεχι- 

σταί τής πολιτικής των Βυζαντινοί, δεν εφαντάσθησαν ότι ό φόρος έπρεπε, 

διά νά είναι δίκαιος καί οικονομικούς νά μή είναι εξαντλητικός τοΰ παρα¬ 

γωγού, νά είναι ποσοστόν τής ετήσιας προσόδου τοΰ κτήματος, καί δτι, 
επειδή έκ της φύσεως αυτής τών πραγμάτων ή πρόσοδος δέν ήτο σταθερά, 

αλλά μεταβ?νητή έκάστοτε, έπρεπεν ή βεβαίωσις, διά νά προσεγγίζη, κατά τό 

δυνατόν, προς τήν αλήθειαν, νά ένεργήται όχι έφ3 άπαξ, αλλά κατά τακτάς 

1 I) ό 1 §· ο τ, αύτ., σ. 79. 

2 Όδΐ^βτ, αύτ,, σ. 19 καί έπ, Βίβίπ, δίικίϊβη, σ. 141 καί έπ., όστις 

κυρίως άσχολείτο ι μέ τήν ά.ττό τής αύτοκρατορικής Ρώμης έξέλιξιν τών οικονομικών 

υπηρεσιών. Διά τό κτηματολόγιον καί τήν καταγωγήν τής λέξεως οιθαδίτα - Ιεαάειδίει, 

καδαστρον * καδάστον είς τον Μαρκιανόν Κώδικα, ίδε ϋ δ 1 £ ε γ , αύτ., σ. 92 καί έπ., 

97 καί έπ. Ο 3 1 γ ο §; ο τ δ Ιογ, 81 φαί., σ. 88 καί έπ. Κ α λ λ ι γ ά, Δου?.οπαρ., σ. 202. 

3 ΙΟΚ (Ζέπου), I, α. 379 καί είς Όδ1&ει·, 1;, ετ. 1153, άρ. 1390, άνάλυσιν 

τών διατάξεων. 

1 Είς τόν Μαρκιανόν Ιίιόδικα άπαντα συνήθως ή ονομασία «κώδιξ». Ό δ 1 §; 6 γ, 

αυτ. 
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περιόδους. * Αντιλήψεις όμως φορολογικής δικαιοσύνης και οικονομικής σκο* 

πιμότητος υπήρξαν εντελώς ξέναι προς την πολιτικήν των χρόνων εκείνων. 

Αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων ήσαν σπάνιαι και κατ’ αρχήν δεν έγίνοντο 
παρά εις δλως εξαιρετικός περιστάσεις. Τά κτήματα και οί καλλιεργηται 
φορολογούνται άπηνώς, μέχρις αυτό τούτο εξαντλήσεως, χωρίς εν τοΐς πρά- 

ί’γμασιν ό λεγόμενος φορολογικός κάματος νά λαμβάνεται ύπ’ δψιν. Ή βυζαν- 

| τινή οικονομική πολιτική προτιμά, δπως γράφει δ Καλλιγάς1, νά διαιώνιση 
ι τάς εις τά αρχεία παλαιάς άπογραφάς, νά καταστήση δέ οΰτω πάγιον τον 
ί έγγειον φόρον. Σύστημα δλέθριον οΐκονομικώς και κοινιονικώς άπάνθρωπον. 

Υπήρξε και τούτο μία των αιτιών τής ερημώσεως τής υπαίθρου, τής κατα- 

πτοόσεως τής μιχρας Ιλευθέρας ιδιοκτησίας και ή τής φυγής προς τάς πόλεις 
των λιμοκτονούντων αγροτών ή τής υποταγής τούτων, μέ άπεμπόλησιν τής 
ελευθερίας το)ν εις ισχυρούς προστάτας. 

Θεωρητικώς βεβαίους δεν φαίνεται νά έ'μεινεν αδιάφορος ή βυζαντινή 

νομοθεσία εις τά παθήματα των χωρικών, ή διοίκησις δέ έπεδείκνυε συνεχή, 
άλλ’ άκαρπον μέριμναν. Ή πρόθεσις καθίσταται φανερά καί από δσα μέτρα 
λεπτομερώς αναγράφονται εις τον Μαρκιανόν Κώδικα, βεβαίως προϋπάρχον- 

τα αυτού, άφορώντα εις επιεικείς φορολογικάς ρυθμίσεις. Θά ήτο αφόρητος 
ή κατάστασις, εάν έφηρμόζετο πάντοτε άτέγκτως δ κοινός φορολογικός κανών. 

Μέ άκριβολογίαν, φανερώνουσαν προηγμένην φοροτεχνικήν άντιληψιν, 
διακρίνουν οί Βαζαντινοί: 

Την «συμπάθειαν», ήτις σημαίνει μερικήν απαλλαγήν από τού όφειλο· 
μενού φόρου, εις ήν στέργει δ επόπτης—δηλ. ή επί τού καθορισμού τού φόρου 
τοπική αρχή—, εφ’ δσον εξ επιτόπιου έρεύνης πείθεται περί τού ορθού τής 
γενομένης σχετικής αΐτήσεως. Ούτως «όλοσυμπάθητα» είναι τά κτήματα όταν 
«πάντες οί στίχοι συμπεπαθημένοι ύπάρχωσιν», όταν δηλ. παραχωρεΐται 
ολοκληρωτική άφεσις τού φόρου, διότι αναγνωρίζεται δτι δλα τά κεφάλαια 
τούτου νοσούν2. 

Τον «κουφισμόν», δηλ. την απαλλαγήν από τού φόρου έκ λόγων άνω- 

τέρας βίας, όφειλομένων εις εχθρικός επιδρομάς, κατ’ ακολουθίαν τών οποίων 
«μεταναστεύουν οί κληρονόμοι» τού οφειλέτου τών ληξιπροθέσμων δόσεων. 

Τέλος τήν «δρθωσιν», όταν οί κληρονόμοι, μεταβαλλόμενων τών περι¬ 

στάσεων, άνακαταλάβουν τά πρός καιρόν εγκαταλειφθέντα κτήματα. 'Η εΐσ- 

πραξις εις τήν περίπτωσιν αυτήν τών δικαιολογούμενους καθυστερουμένων, 

έπρεπε νά κατανεμηθή εις πλείονας λήξεις5, 

1 Δουλοπαρ,, α. 299. 

5 Κείμενον εις Όόΐ£6Γ, σ. 118, ερμηνεία σ. 141, 147 , 051γο^ογ5^7> 

8ί£ίΐι., σ. 77, 97. 

8 Αύτ., σ. 119 και 148 και έπ. 
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'Η θεωρητικούς όμως άμεμπτος αυτή διοικητική λεπτολογία δέν φαίνεται 
έν τή πράξει νά έφηρμόσθη μέ αντίστοιχον ακρίβειαν. ΤΙ πραγματικότης 
παρέμεινεν άθλια, οί φορολογούμενοι έπιέζοντο σκληρώς μέχρις εξαντλήσεως 
και ή άπόγνωσις τών χωρικών πληθυσμών ούδεμίαν εύρισκεν ηχώ. "Ο,τι έξ 
άμεσου άντιλήψεως τών βυζαντινών χρονογράφον ή επιστολογράφων εφθασε 
μέχρις ημών, μαρτυρεί τούτο ένεργώς, 

* ’ * 

'Η πύκνίοσις του πληθυσμού τής υπαίθρου κατά τούς χρόνους τής 
ακμής, αποτέλεσμα τής ακολουθούμενης έποικιστικής πολιτικής, συνετέλεσεν 
εις μόρφωσιν άφθόνοίν οΐκονομικώς υγιών αγροτικών συνοικισμών, άποτε- 

λουμένων κατά τό πλειστον από ελευθέρους άγρότας -χωρίτας."Εκαστος τούτων 
ήτο κύριος ίδιου κτήματος κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, συμφώνως 
πρός τάς περί κυριότητος άρχάς τού ρωμαϊκού νόμου. Οί επιβληθέντες περιο¬ 

ρισμοί διαθέσεως ειχον ώς σκοπόν τήν κατοχύρωσιν τής κυριότητος. 

Τό φαινόμενον αυτό οφείλεται εις τήν διά τού Ηρακλείου έγκαινισθει- 

σαν αγροτικήν πολιτικήν. Άπό τής βασιλείας τού Μεγάλου αυτού Αύτοκρά- 

τορος τό Βυζάντιον εξελίσσεται πρός νέον ιστορικόν σταθμόν. Κλείει μία 
περίοδος καί αρχίζουν οί καθ’ εαυτό βυζαντινοί χρόνοι μέ δεσπόζοντα τον 
Ελληνικόν χαρακτήρα1. Αί όργανικώς βαθείαν άσκήσασαι έπίδρασιν στρα- 

τολογικαί, διοικητικαί καί αγροτικοί μεταρρυθμίσεις, ώθησαν τήν αυτοκρα¬ 

τορίαν πρός τήν ακμήν της. Μία πλευρά ταύτης είναι καί ή έπελθούσα ευερ¬ 

γετική μεταβολή εις τήν δψιν τής υπαίθρου. Κατά τούς προγενεστέρους 
αιώνας πλήρης σχεδόν ήτο ή έπικράτησις τής μεγάλης ιδιοκτησίας, μέ τό 
πλήθος τών επί τού κτήματος εγκατεστημένων μή ελευθέρων αγροτών—τών 
παροικίαν. Προσδεδεμένοι ούτοι εις τήν γην, ούτε ήδύναντο νά έχουν ίδιον 
κτήμα, ούτε εδικαιούντο νά μετοικήσουν ελευθέριος. Μέ τήν άθρόαν δημιουρ¬ 

γίαν ελευθέρων μικροκτημάτων, παραχωρουμένων εις στρατευομένους άγρό¬ 

τας, καί τάς συνεχείς διανομάς βασιλικής γης εις έποικιζομένους επ’ αυτής 
πληθυσμούς, άνετράπη, συν τώ χρόνφ, ή παλαιά κατάστασις- Ούτως ολίγον 
κατ’ ολίγον δεσπόζουσα αποβαίνει ή μορφή τής μικράς ιδιοκτησίας, υποχω¬ 

ρεί δέ ό τύπος τού ανελεύθερου καλλιεργητού καί κατ’ αριθμόν καί κατά 
οικονομικήν σημασίαν. Ή δουλοπαροικία έξηκολούθησεν ούχ ήττον υφιστά¬ 

μενη, καθ’ δλην τήν βυζαντινήν περίοδον καί μετ’ αυτήν ακόμη, μέ προϊού- 

1 Α. Ν. Δ ι ο μ ή δ η, Βυζανηναΐ Μελέτα ι, Α, σ. 154 καί έπ., 269 καί έπ. Ο δ ί γ 0- 

£0 1-3^7, Εηί\νΪΓΐί£Γ. ά.Βγζ.τ., εις νίει·ί:β1]&1ΐΓ8. ίίιτ δ.ΒΛν.Ο.. 1929, σ. 129 

καί έπ. ϋ 1 σ Ιι 1 - Μ α γ ς & ί $, σ. 211 καί έπ., 221 καί έπ. 
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σαν μάλιστα κατά τούς χρόνους της παρακμής εντασιν. 'Η νομοθεσία, ιδία 
ή φορολογική, συνεχώς κάμνει μνείαν αυτής1. 

"Οταν περί τό τέλος τοϋ Η' και τάς άρχάς τού Θ' αιώνος κατενικήθη- 

σαν οί κατά των Πατρών επιτιθέμενοι Σλάβοι, χάρις, ώς γράφει 6 Κων¬ 

σταντίνος Πορφυρογέννητος, εις την θαυματουργόν παρέμβασιν τοϋ πολιού- **?■ 
χου των Πατρών Αποστόλου Άνδρέου !, οΐ έποικισθέντες μετά την ήτταν 
Σλάβοι ώρίσθησαν ώς «κληρικοπάροικοι» τού Άγιου Άνδρέου, δηλ. προσδε- 

δεμένοι εις τά κτήματα τά άνήκοντα εις την εκκλησίαν τοϋ Άγιου Άνδρέου. 
Ό Γεωργικός Νόμος κατά ταΰτα δεν όμιλεΐ περί παρθικών, όχι διότι δεν ύφί- 

στανται πλέον τοιούτοι, άλλα διότι σκοπός του είναι νά προστατεΰση τον 
μικρόν ελεύθερον Ιδιοκτήτην, νά ρυθμίση Γ«ς μεταξύ γειτόνων σχέσεις καί 
ν’ άσφαλίση τάξιν εις την ύπαιθρον. Άπό τού Γ αιώνος δμως, ώς συνάγε¬ 

ται από την αγροτικήν πολιτικήν τών Μακεδόνων, ζωγραφίζεται δέ ωμότατα 
εις τάς Νεαράς τών μεταρρυθμιστών εκείνων Αυτοκρατοριών, αι άγροτικαί 
σχέσεις υπό τήν έπίδρασιν τών οικονομικών καί κοινωνικών συνθηκών, αΐτι- 

νες ωθούν προς έπικράτησιν τής μεγάλης ιδιοκτησίας, παρουσιάζουν αϋξησιν 
τοϋ στοιχείου τών παροίκων καί θλιβεράν υποχώρηση1 3 * * τών μικροκτηματιών8. 

'Η ποικιλία τών κτημάτων κατά ποιότητα, εκτασιν, συνοχήν τών πλη- 

θυσμών ή καί λόγφ προσωρινής έγκαταλείψεως τούτων (άπό τίνος ίσως 

1 Έάν ό «Γεωργικός Νόμος* (ϊδε τοϋτον κατά τήν έκδ. ΑδύϋιιηιεΓ, εις άΟΚ. 

(Ζέπου), II, σ. (55 καί έπ.)—αδιάφορον άν έκδοϋείς περί τό. τέλη τοϋ Ζ' αιώνος ή 

επί Ίσαύρων τον Η' αιώνα (Ο 5 ί: γ ο £ ο ι* 8 γ, Οεδοΐι., σ. 54., Ζ. ν. I, ί η £ 6 π- 

ίΐιαΐ, σ. 249 καί έπ.)—δεν κάμνη μνείαν τών παροίκων καί ούδεμίαν εις τάς δια¬ 

τάξεις του περιλαμβάνη ρύθμισιν σχέσεων τοιούτων, δεν έπεται ότι πρέπει εντεύθεν 

νά συναχθή τό συμπέρασμα, ότι εμμέσως κατέλυσε τήν δουλοπαροικίαν εις τήν Ανα¬ 

τολικήν Αυτοκρατορίαν,—οπούς υποστηρίζουν οί Π α π α ρ ρ η γ ό π ο υ λ ο ς, 12 σ. 57 

καί έπ. καί Ζ. ν. Η ί η £ 6 ιι ί Ιι ά 1, αυτ., σ. 251—καί έπέτρεψε τήν έλευΟέοαν μετοι¬ 

κεσίαν όλων τών έως τότε προσδεδεμένων εις τήν γην αγροτών. Είναι ΐστορικώς μαρ- 

τυρημένον, οτι προ καί μετά τον Γεωργικόν Νόμον, ύφίστατο ισχυρά μεγάλη ιδιοκτη¬ 

σία, συνυφασμένη μέ τό σύστημα τής δουλοπαροικίας, μέ τούς «έναπογράφους», τούς 

σποτελοΰντας παράρτημα τής γης ήν καλλιεργούν καί μή δικαιούμενους αύτοβούλως 

νά εγκαταλείπουν τό κτήμα. Τό σύστημα αυτό ήσφάλιζε τήν καλλιέργειαν τών απέ¬ 

ραντων γαιών, επί πλέον δέ άπετέλει παράγοντα δυνάμεως εις χεϊρας τών διαφόριυν 

ισχυρών, οΐ όποιοι ουδέποτε έλειψαν εις τό Βυζάντιον, αδιάφορον άν κατά περιό¬ 

δους ή σημασία των έποίκιλλεν. Άπό τούς ιστορικούς, τούς χρονογράφους καί 

απ’ ό,τι σώζεται έκ τής νομοθεσίας, συνάγεται ότι δεν έπαυσε ποτέ ό θεσμός τών 

παροίκων να εύρίσκεται έν ένεργεία (Ο 5 I τ ο £ ο Γ 8 & γ, ΟσδοΗ., σ. 89, σημ, 2. 

Βταΐί&ηυ, Εΐιιάεδ Ι^ζίΐπίΐηεδ, σ. 261). 

3 ’Ίδε τήν δραματικήν άφήγησιν εις τό Ηο αιΐιιιίιιίδΐΐ'&ηάο Ιιηρ. έργον του 

(έκδ. Βόννης), σ. 48 καί έπ. 

8 ’Ίδε Βυζ. Μελέται, Α, σ. 70 καί έπ. ΥαδΐΠεν, 1*328 καί έπ. 

Ή έξέλιξις τής φορολογίας τής γης εις τό Βυζάντιον 

εθνών επιδρομής ή τίνος άλλης θεομηνίας), ήγαγεν εις διακρίσεις φοροτε¬ 

χνικά; καί όσον αφορά εις τήν βεβαίοισιν καί όσον αφορά εις τον εκ τού 
φόρου έναντι τοϋ δημοσίου υπεύθυνον. 

Κτήματα, άποχωρισθέντα τών άλλων κτημάτων τοϋ χωρίου διά τοϋ 
επόπτου—οργάνου τής οικονομικής διοικήσεως—έκ τίνος τών ανωτέρω λόγων, 

άπαρτίζουν αυτοτελή κτήματα, «ίδιόστατα», τά οποία—όπως γράφει ό Μαρ- 

κιανός Κώδιξ—«μήτε εις κατατομάς είναι μήτε ανακοινώσεις έχειν μετά τής 
λοιπής υποταγής τοϋ χωρίου», δηλ. δεν περιλαμβάνονται ούτε εις τά κατα- 

μετρηθέντα κτήματα τού χωρίου, ούτε εις τήν πραγματικήν κοινότητα τού 
χωρίου. Τά «ίδιόστατα» αυτά κτήματα, αποτελούν ιδίαν φορολογικήν μονάδα. 

Ό κύριος τούτιυν είναι Εγγεγραμμένος ώς τοιούτος εις τά επίσημα «κατά¬ 

στιχα» τοϋ Κράτους καί φορολογείται μεμονωμένος *. 

Ενωρίς εις τήν βυζαντινήν νομοθεσίαν, συνεχίζουσαν κατά πάσαν πιθα¬ 

νότητα ρωμαϊκάς διοικητικά; παραδόσεις, οί χωρικοί συνοικισμοί άπετέλε- 

σαν κοινότητα πραγματικού χαρακτήρος. Τοΰτο έγένετο διά λόγους καθαράς 
φοροτεχνικής ώφελείας, ητις πάντοτε έδέσποσεν εις τήν βυζαντινήν δημοσιο¬ 

νομικήν πολιτικήν, άδιαψορήσασαν εντελώς διά τον ενδεχόμενον εντεύθεν επί 
τοϋ φορολογούμενου αντίκτυπον. *Η κοινότης αϋτη ούτε νομικήν προσωπι¬ 

κότητα είχεν, ούτε ποτέ ήσκησεν έργα κοινοτικής αύτοδιοικήσεως, ούτε είχε 
χαρακτήρα οικονομικόν. ΗΙτο άπλοϋν κατασκεύασμα τού νόμου, άποβλέπον 
εις φοροτεχνικά; ευκολίας διά τήν βεβαίωσιν καί είσπραξιν τού φόρου. Τά 
μικροκτήματα τών ελευθέρων αυτών άγροτών-χωριτών—άπαρτίζοντα ομάδας 
κτημάτων, «άνακοινοοσεις χωρίων»2,—κατά τήν συχνά άπαντωμένην έκφρα- 

σιν τών νεαρών τής Μακεδονικής δυναστείας καί τοϋ Μαρκιανοΰ Κωδικός— 

«όμόκηνσα», κτήματα δηλ. εις κοινήν φορολογίαν υποκείμενα, εκ τοϋ κήν- 

σος, 06Π5115, φόρος—καταχωρίζονται ώς σύνολον εις τά φορολογικά βιβλία 
καί εμφανίζουν ενιαίαν φορολογικήν ομάδα \ Ουδέποτε τά κτήματα αυτά 
άπετέλεσαν κοινά κτήματα, είδος δηλ. κοινοτικής κοινοκτημοσύνης, όπως 
γράφουν Ρώσοι συγγραφείς. Παρέμειναν πάντοτε χωριστά κτήματα, άνή¬ 

κοντα έκαστον εις χωριστόν ιδιοκτήτην κύριον απόλυτον μέ* απεριόριστον 

εξουσίαν διαθέσεως. 

Όφειλέτης δμως τοϋ φόρου δεν είναι χωριστά 6 ιδιοκτήτης ενός εκά- 

1 I) δ 1 £ 6 γ, ΡΐπΛηζν., σ. 116,134, 138. Ο 3 Ι γ ο £ ο γ δ ίί γ, δΐ0ΐιει·£., σ. 

21 καί έπ., 24. 

- Διό. τήν ακριβή έννοιαν τής ανακοινώσει»; καί τής Βυζαντινής κοινότητος ϊδε 

τήν ερμηνείαν εις Ο δ 1 £ ε γ, αύτ., σ. 142 καί Ο ε 1 γ ο £ ο γ δΡ }Τ, δΐ6ΐΐ6Γ£ηι., 22, 45. 

3 «Ρίζα χωρίου έστίν ή όλη ποσότης τών έν τή συγγραφή έκαστου χωρίου κει¬ 

μένων ψηφίων», ϊδε τό κείμενον τοϋ Κωδικός εις Ό δ 1 £ ο ν, αύτ., σ. 114. Δηλ. 

βάσις τής φορολογικής ύποχρεώσεως τοϋ χωρίου είναι τό σύνολον τών είς τον φορο¬ 

λογικόν κατάλογον περιεχομένων κατά μέρος φορολογικών μεριδίων τοϋ χωρίου. 
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στου κτήματος διά τον φόρον τον αναλογοϋντα εις τδ ίδιον κτήμα, άλλ“ δλοι 
όμοΰ οί κτηματίαι—«όμόχίοροι»—οΐ άπαρτίζοντες τάς «ανακοινώσεις», ύπο- 

χρεοΰμενοι αλληλέγγυος—«αλληλέγγυος καθέλκεσθαι»—εις τό σΰνολον τοΰ 
βεβαιωθέντος φόρου, άδιάφορον εάν έκαστος τούτων κατέβαλε τυχόν τό εις 
αυτόν αναλογούν πασοστόν. Τά έκάστοτε κα6υστερούμενα προς έξασφάλισιν 
της συνολικής είσπράξεως, καταβάλλονται ύποχρεωτικώς υπό των άλλων κτη¬ 

ματιών *. 

ΛΛΕΞ. Ν. ΔΙ0ΜΙΙΔΙΙ2 

1 «Οΐ6 ΒαυβΓΠ δ&ίΐβπ ίϋτ <39.8 £9ΐιζε δίβιιοτδοΐΐ άεδ Οοτίεδ δοΐΐάππδοΐι». Ζ. 

ν. Ι/ίη§;βηί;1ΐ9 1, ο. 218, 234 καί έπ. ΌόΙ ςετ, αότ., 129 καί έπ. Τά θέμαΐα 
το.ντο. ήρευνηθησαν εγγύτερον εις τάς Βιιζ. Μελετάς. Λ, ο. 5 και έπ., 25 καί έπ., 95 
καί έπ. 

ΔΙΓΕΝΗΣ 0 ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ 

Δύναταί τις άνευ ενδοιασμού νά ισχυρισθή, δτι τό πρόβλημα τής πτώ¬ 

σεως του Ελληνισμού τής Μικράς Ασίας, έκ των σπουδαιότερων τής ιστο¬ 

ρίας καθ“ όλου, τό σπουδαιότατοι» δέ τής ήμετέρας κατά την δευτέραν μετά 
Χριστόν χιλιετηρίδα, τέως άμεληθέν ενεκα διαφόροη» λόγων ή μόλις έξετα- 

σθέν, μόνον εσχάτως άξιούται σοβαράς προσοχής και ψύχραιμου ερευνης \ 

❖ 
* ❖ 

Έπιστευδη καί πιστεύεται ή θεωρία, ότι ό κύκλος των γεγονότων από 
τοΰ 1453 μέχρι τού 1461, από τής καταλύσεως δηλαδή τής Βυζαντινής Αυτο¬ 

κρατορίας μέχρι τής καταλύσεο^ς τής Αυτοκρατορίας τής Τραπεζούντος, αυτός 
αποτελεί πράγματι τό όριον τής Τουρκοκρατίας καί την απαρχήν τής φθοράς 
τοΰ Ελληνισμού. Συνέπεια δέ τής πίστεως ταύτης είναι ή άπλοποίησις τής 
μορφής τής φθοράς: οΐ "Ελληνες τής Μικράς Ασίας, πάντες πλήν των 
γνωστών ελάχιστων υπολειμμάτων, κατά τό τού “Αποστόλου των “Εθνών, 

«έλιθάσθησαν, έπρίσθησαν, επειράσ9ησαν, έν φόνο μαχαίρας άπέθανον2», 

όταν δεν έξισλαμίσθησαν διά τής βίας. 

*Αλλ8 άφίσταται τής αλήθειας ή θεωρία. 

Ναι μέν άπέβησαν μοιραία τό 1453, τό 1461 καί εΐ τι άλλο παραπλή- 

σιον έτος, ή μελέτη όμως τής μετά τάς άλοίσεις έξελίξεαις τής πολιτικής καί 
οικονομικής ζωής έν Μικρά “Ασία παρουσίασε τοιαύτας εκπλήξεις, ώστε 
πολλοί συγγραφείς εύρέθησαν προ αδυνάτου, όσον άφορ$ είς την εξαγωγήν 

1 Πρώτιστα πάντων, έν τη καθ’ ημάς βιβλιογραφία, σημειώ τό λαμπρόν έργον 
τοΰ Γ. Γ ε ω ρ γ ι ά δ ο υ-Ά ρ ν ά κ η, Οί πρώτοι Όθωμανοί, Άθήναι 1947 (Τοχΐο 
ιιηά ΡοΓδοΙηιιι^βη ζνν 63'ζ&ηΙίιιΐδθ1ι-ηβιΐ£Π6θ1ιί3θ1ΐ6π Ρ1άΙο1ο£ίο, Ζνν9π^1θ56 

Βεϊΐιοίίε ζιι άεπ «Βχ'ΖΛηίΐηίδοΙι-Νοη^ποοΙιίδοΙιεη ΙειΙίΓδϋοΙιεπι» Νγ. 41). Ε0 

συγγραφεύς (Πρόλογος, δ') θαυμασίως έρωτά: «ΙΙώς συνέβη ώστε ό έκεΐθεν τοΰ 
Αιγαίου ελληνοχριστιανικός πληθυσμός, δστις κατά τινας υπολογισμούς άνήρχετο είς 
τριάκοντα δύο εκατομμύρια περί τό έτος 395 μ.Χ. καί όστις διετηρήθη ακμαίος καί 
άριθμητικώς ύπεοισχύων μέχρι τοΰ ενδεκάτου αιώνας, νά συμπτυχΟη είς το έν καί 
ήμισυ έκατομμύριον τών προσφύγιον, οΐτινες τφ 1922 κατέφυγον είς την Ελλάδα 

1 Παύλου, Προς Εβραίους, ΙΛ', 37. 



316 I. Τ. Παμπούκη 

συμπερασμάτων, διότι τά μεταγενέστερα κοινωνικά φαινόμενα δεν συνεβιβά- 

ζοντο σχεδόν ποσώς μέ την ιστορικήν παράδοσιν. 

Έτέθησαν επομένως εν άμφιβόλιρ αί πηγα'ι—παρεμερίσθη κατά τό 
δυνατόν ή μεροληψία τόσον των βυζαντινών, όλων των παρατάξεων, οσον 
και των τουρκικών, εγένετο προσεκτική και των δυτικών χρήσις, εκ τής κρι¬ 

τικής δέ ταύτης άναλΰσεως τί προέκυψε; "Οτι τά πράγματα έξειλίχθησαν κατά 
τρόπον εντελώς διάφορον τοϋ παραδεδομένου, ότι αΐ αλώσεις άπέβησαν μοι- 

ραΐαι μόνον διά μικρών μερίδα του πληθυσμού, ότι τό αίμα δεν ερρευσε 
κρουνηδόν και ότι, συνεπώς, ό κύκλος των γεγονότων από τοΰ 1453 μέχρι 
του 1461 δεν αποτελεί αυτός τό δριον τής Τουρκοκρατίας καί την μετ’ αυτού 

συνδεδεμένην απαρχήν τής κατά μάζας, μάλιστα δ5 έν φόνορ μαχαίρας, φθοράς 
τοΰ Ελληνισμού 

Καί τότε πώς τίθεται τό πρόβλημα ; 

Τά συμβάντα των αλώσεων τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής Τραπε- 

ζοΰντος έσφράγισαν μέν την εποχήν, άλλ’ είναι ή τελευταία πράξις τοϋ 
δράματος, οΰ ή πρώτη δέον νά τεθή αιώνας όλους πρότερον. Ή ηθική 
άνεσις μεθ’ ής εγένετο δεκτή ή κατάκτησις τών κέντρων είναι τό προϊόν τής 
απέραντου δυστυχίας καί τής άπογνώσεως, εις ήν ειχον από μακροΰ περιέλθει 
καί τοΰτα)ν οΐ κάτοικοι ένεκα ποικίλων αιτίων. Ή ύπαιθρος ειχεν ήδη, κατά 
διάφορα στάδια και κατά περιοχάς εΰρυτάτας, άποφασιστικώς αντιμετωπίσει 
τό πράγμα καί δημιουργήσει την σχετικήν ψυχολογίαν, άν υπήρχε καί 
τοιαύτης ανάγκη. Λοιπόν οι φοβεροί εξιαλαμισμοί, γενόμενοι εϋελονοίως 

και. κατά κύματα τρομακτικά και τταρακολουϋοϋντες τους Όΰωμανούς από 

τά πρώτα των βήματα, δηλαδή την Τουρκοκρατίαν άπδ τον πραγματικόν της 

ορίου, αυτοί βασικώς επέφερον την πτώοιν τον 'Ελληνισμόν τής Μικράς 

Ασίας, παν άλλο δέ στοιχείον δευτερεΰει-’. 

* 

Ί’ούτου δοθέντος, γεννάται το ερώτημα: μετά την εξωμοσίαν, ήτις 
βεβαίως ήτο συνέπεια προτέρας, υπό το καταθλιπτικόν βάρος σπουδαίων 

1 Βλ. σχετικώς την μελέτην τοϋ }. Η. Μ ο τ ά ί πι & π η, Βίε Καρίΐηΐίΐϊΐοπ 

νοη Κοηεΐ&ηΐίηορβΐ ίιη Ττΐιτε 1453 (ΒγζαηΙίηί3θ1ΐ6 Ζεϊίδοΐιηίί:, XXI, 1912, 129 - 

144). Τα συμπεράσματα τοΰ Μοτάΐιυαηπ, άν και μετριοπαθή, έθεωρήθησαν ούχ 

ήτταν συγκεχυμένα, έδέησε δέ νά παρέλθη χρόνος Ικανός, έως οδ τυχουν έκτιμήσεως 

καί ληφΟοΰν επί τέλους ύπ’ όψιν. 

2 Την οίονεί μαθηματικήν άπύδειξιν των ανωτέρω δύναται ν’ άνευρη διά την 

Βιθυνίαν ό αναγνώστης εις τύ βιβλίον τοΰ Γεωργιάδου -Άρνάκη. Φανερόν έν τού- 

τοις ότι θέλομεν βαδίζει μετά πλείονος εΰχερείας. άν γίνη κτήμα ήμών ολοκλήρου 

τής Μικράς ’Λοίας ή ιστορία κατά, τήν Β' μ.Χ. χιλιετηρίδα—καί κτήμα καλόν. Διότι 

δυστυχώς επί πολλών ζητημάτων ευρισκόμενα είσέτι, αεί)1 ολα τά. μεταγενέστερα 

επιτεύγματα, μόνον εις ό σημεΐον έφθασεν ό Ηπιπιπετ. 
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γεγονότιον, χαλαρά» σεως τοΰ γλωσσικού αισθήματος καί τοΰ θρησκευτικού 
συναισθήματος, τί παρέλαβον μεθ’ εαυτών εκ τοΰ ψυχικοί καί τοΰ καθ’ όλου 
βίου των, άλλην συνείδησιν οίκοδομοΰντες, οΐ πρώην Βυζαντινοί; 

Θεσμοί και έθιμα, ποικίλαι τέχναι, πλειστα γλωσσικά, γνωρίζομεν ότι 
μετεδόθησαν εις τους Τούρκους υπό τών ήμετέρων, 6 δέ νέος κόσμος έκι- 

νήθη, τόσον κατά τήν ουσίαν, όσον καί κατά τον τύπον, εξ ολοκλήρου σχε¬ 

δόν επί τοΰ παλαιού. Πώς άρα νά σκεφθώμεν ότι, μέχρι τίνος τουλάχιστον, 

πολλαί σημαντικοί πραγματοποιήσεις, εν τή νέα καταστάσει, δεν ήσαν έργον 
τοΰ συντριπτικώς μεγαλύτερου στοιχείου της, δηλαδή τών Ελλήνων; 

Ούχ ήττον ενταύθα δεν θά εξετάσω μεν θεσμούς ή έθιμα ή τέχνας. Ουδέ 
κάν γλωσσικά, μ’ όλον ότι πρόκειται περί μνημείων τοΰ λόγου. Θά εΐπωμεν 
απλώς ολίγα περί τών άκοιτικών ασμάτων, έξ ών προήλθε τό τουρκικόν 
εθνικόν έπος τοΰ Κιόρογλου—καί δή σχετικά μόνον μέ τον χαρακτήρα των, 

ούχί δέ καί μέ τήν εξωτερικήν των μορφήν. 

Ό Νικόλαος Πολίτης, τοποθετών τήν σύνθεσιν τοΰ εθνικού έπους ήμών 
τών νεωτέρων Ελλήνων εις τον ΙΒ' μ.Χ. αιώνα, προ ετών έγραψε: 

«'Η ιστορία τών γραμμάτων κατά τον ΙΒ' αιώνα παρουσιάζει αρκούν¬ 

τως περίεργον φαινόμενον, τήν σχεδόν κατά τον αυτόν χρόνον άναβλάστησιν 
ήρωϊκών επών παρά τισι τών ευρωπαϊκών εθνών, συμπίπτουσαν ενιαχού 
πρύς τήν άφύπνισιν τής εθνικής συνειδήσεως1 2». 

Τήν ένδιαφέρουσαν αυτήν διαπίστωσιν ανάγκη νά συμπληρώσωμεν διά 
τής παρατηρήσεως, ότι δεν συμπίπτει ενιαχού μόνον ή άναβλάστησις ηρωι¬ 

κών επών προς τήν άφύπνισιν τής εθνικής συνειδήσεως, αλλά πανταχοΰ καί, 

πρό παντός, κατ’ ούδένα τρόπον επιτρέπεται νά πιστεύωμεν ότι συμπίπτει. 
'Όλως αντίθετος, ή άναβλάστησις ηρωικών επών είναι φαινόμενον άναπο- 

σπάστιος συνδεδεμένον μέ τήν γένεσιν τής εθνικής συνειδήσεως, ή δέ μελέτη 
τών απαρχών τών λαών έδειξεν, ότι τον έξηκριβωμένον χρόνον καθ’ ον 
εποιήθη πρώτη τις επική ρίζα δυνάμεθα νά δεχθώμεν ό)ς χρόνον καί τής 
πρώτης ρίζης τής εθνικής συνειδήσεως τοΰ ποιήσαντος κόσμου. Αιότι τά 
ηρωικά έπη περικλείουν τήν ύλην ήτις δίδει τό πνευματικόν περιεχόμενον 
τών διαφόρων αγώνων, άνευ τοΰ οποίου δεν ευρίσκει ποτέ δικαίωσιν ούδείς 
έξ αυτών, ό δ’ άγωνιζόμενος λαός ουδέποτε διαδραματίζει προοδευτικόν 
ρόλον επί τής γης. 

1 Ν. Γ. Πολίτου, ΙΙερί τοΰ εθνικού έπους τών νεωτέριον Ελλήνων, έν 

Αθήνα ις 1906, 3. 
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Ένώ λοιπόν ήρχισαν, από του ϊ' μάλλον ύποτυπωδώς, από δέ του ΙΑ' 

αίώνος σταθερώς, οί Βυζαντινοί νά βαίνουν άβιάστως προς την όλοκλήρωσιν 
του ηρωικού των έπους, παραλλήλως δ5 έσαρκοΰτο φυσιολογικούς, ύπ’ εκεί¬ 

νου τρεφόμενη πλουσίως, ή εθνική των συνείδησις, βλέπομεν αίφνης έπερ- 

χομένην την άμείλικτον συνέπειαν τής από τό κέντρον έγκαταλείψεως τής 
Μικράς Ασίας, δηλαδή τής Αγνωμοσύνης του κράτους προς τό κυριώτερόν 
του στήριγμα—βλέπομεν την έξάπλωσιν των Τούρκων. 

Το νά λέγη τις δτι συνετέλεσεν αΰτη, διά των επέκεινα εξελίξεων της, 

ώστε νά παρουσιάζεται σήμερον ή Ελλάς, υπό την έποψιν των έν αυτή μορ¬ 

φών τής παραγοογής, ως χώρα κατά δύο αιώνας καθυστερημένη των άλλων 
ευρωπαϊκών, είναι βεβαίως κοινός τόπος. Ή σκέψις δμως δτι αΐ πρώται 
κρούσεις, υπό των κατ’ άρχάς ευαρίθμων εισβολέων, εγένοντο κατά την δρα¬ 

ματικήν εκείνην ώραν, άνακόψασαι τον κανονικόν ροϋν τής ελληνικής ιστο¬ 

ρίας, δεν είναι δυνατόν νά μή προκαλή ζωηράν έντύπωσιν. 

Καί περί μεν εκείνων οΐτινες παρέμειναν χριστιανοί καί, μετά διαφό¬ 

ρους εύνοήτους βραδυπορίας, έσχημάτιζον επί τέλους την ελληνικήν εθνικήν 
των συνείδησιν, ούδείς λόγος. Άλλα περί των έξισλαμισθέντων ; 3 Ητοι εκεί¬ 

νων οίτινες, άπωλέσαντες άρχαίαν γλώσσαν καί άπαρνηθέντες προγονικήν 
θρησκείαν, άπετέλεσαν άναμφιβόλως τά δυο περίπου τρίτα τής νέας διαμορ* 

φωθείσης καταστάσεως; 

Άφου περιτράνως απέδειξαν δτι πάσα ηθική αρχή κυβερνά μόνον τό 
γεννήσαν καί συντηρούν αυτήν κοινωνικόν περιβάλλον, εξαφανίζεται δέ προ 
των άτεγκτων νόμων τής ζωής, όταν εκείνο μηδενίζει τό βιωτικόν επίπεδον, 

«προχώρησαν έτι περισσότερον, έφ' όσον είχον ωριμάσει καί 5ι' αυτούς αί 
σχετικοί σ υνί) ή και—«προχώρησαν εις τύν σχηματισμόν τουρκικής εθνικής 
συνειδήσεως. 

Την ύλην όμως διά τά παράλληλα ηρωικά των έπη πόθεν θά παρελάμ- 

βανον, αν μή εκ τού προτέρου ψυχικού βίου ; Τό πνευματικόν δηλαδή περιε- 

χόμενον τού νέου άγώνος πόθεν ήθελεν άντληθή, άν μή έκ τού προτέρου 
ψυχικού βίου ; 

Τοιουτοτρόπως ευρισκόμεθα προ μοναδικού φαινομένου, δπερ είναι ή 
άναβλάστηοις του τουρκικόν εθνικόν έπους με ουσίαν ελληνικήν, μάλιστα .δέ 

τόσον Αφθονον, όσον ήσαν πολλαπλάσιοι των Τούρκων οΐ έξισλαμίσθέντες 
“Ελληνες—άλλ’ υπάρχει τό φαινόμενο ν ; 

* 

Τήν αλήθειαν δύναταί τις ευκόλως νά κατάδειξη διά των επομένων: 

Εις διαφόρους περιοχάς τής Μικράς Ασίας πολλοί των κατακτηθέντων 
Ελλήνων, μ* ολον δτι στερεούς διετήρησαν ένεκα ποικίλων λόγων τήν χριστια- 
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νίκην θρησκείαν, ούχ ήττον ένεκα διαφόρων άλλων άπώλεσαν τελείως τήν ελλη¬ 

νικήν γλώσσαν. Παρά τοίς Ελλησι τούτοις τήν εΐρημένην απώλειαν παρακο¬ 

λουθεί πληρης ληθη των ελληνικών ηρωικών ασμάτοον. Τό πράγμα δεν σημαί¬ 

νει βεβαίως δτι δεν έπλασαν άλλα ξενόγλωσσα, καθ’ δν χρόνον έσφυρηλάτουν 
όσον ή δύ να ντο τήν ελληνικήν εθνικήν των συνείδησιν. "Οταν λοιπόν προς τά 
κατ ακολουθίαν της λήθης εκείνης τουρκόφωνα πλέον έπη των ταυτίζονται τά 
επη των Ιούρκων, τούτων δέ την πλειοψηφίαν έξ άπαντος αποτελούν εξισλα- 

μισθέντες Ελληνες, δεν θά συμπεράνωμεν περί των τελευταίων δτι παρέλαβον 
αντλήσαντες μετά των ομοεθνών εκ τού προτέρου ψυχικού βίου καί δεν 
καθίσταται φανερόν οτι το τουρκικόν εθνικόν έπος είναι τουρκόφωνος 
μορφή τον ελληνικού ; 

* 

Πόθεν εξ άλλου καί τό όνομα τού ήρωος; 

Ιούς Ιίαυλικιανους τοΰ Θ' αίώνος, τούς γνωστούς συνεχιστάς των 
παλαιών Μανιχαίων, δτε κατεδιώχθησαν επί Θεοφίλου καί Θεοδοορας καί 
κατέφυγον εις τά εδάφη τής Μελιτηνής καί τής Ταρσού, όχι μόνον καλώς 
έδέχθησαν οΐ μουσουλμάνοι, άλλα και τήν κτίσιν ιδίων φρουρίων καί τήν έν 
αυτοΐς έγκατάστασίν των έπέτρεψαν, πολλά προσδοκώντες έκ μέρους των νέων 
συμμάχων εϊς τούς μέλλοντας αγώνας κατά τού Βυζαντίου *. 

Των έξωμοσάντων τούτων γόνος, ό φημισμένος Άμιράς τού ήμετέρου 
έπους, μέχρι μέν τής αρπαγής τής χριστιανής κόρης, ήτο πρόσουπον αγαπη¬ 

τόν παρά τοίς οπαδοίς τού Ισλάμ. Κατόπιν δμως τής άπαρνήσεως τής νέας 
θρησκείας καί της επανόδου εις τήν θρησκείαν των προγόνων του, χάριν τού 
προς εκείνην έρωτος, βλέπομεν τον πατέρα τού Διγενή μισούμενον, λαμβά- 

νοντα δέ και τήν επωνυμίαν τού κιόρ, έν τή στερήσει τού φωτός τής αληθούς 
πίστεως. 

Επομένως, κιορ- τυφλός ό Άμιράς καί κιόοογλου - υιός του τυφλόν ό 
Διγενής εντεύθεν τό όνομα τού ηρωος τού τουρκικού εθνικού έπους Κιό- 

οογλον - Υιός τον Τυφλόν. 

* 
* * 

11 δ υπεχρεωσε τους ] ουρκους νά δεχθούν διά τον ήρωά των τήν 
οπωσδήποτε περιφρονητικήν αυτήν επωνυμίαν; 

Κληρονομησαντες πολύ προ της εισβολής καί κομίζοντες μεθ’ εαυτών 
εις Μικοάν Ασίαν πνευματικόν πλούτον άραβοπερσικόν έξαίρετον, άριστο- 

1 Ηεητϊ (ιΓ6"οϊ ΐ'6. 'Ο Διγενής Ακρίτας, ή βυζαντινή εποποιία στην 
ιστορία καί στήν ποίηση, Νε\ν Υοτίί 1942, 17. 
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κρατικόν ομω: τρόπον τινά καί ξένον πρός τον λαόν, δεν ήτο δυνατόν, ένεκα 
και τ<7>ν αμφίρροπων γεγονότων, άτινα κατ’ εκείνην την εποχήν παρηκολοΰ- 

θουν την έγκατάστασίν των, ν9 αποκτήσουν αμέσως δημώδη επικά δημιουρ¬ 

γήματα. "Οταν επέστη δέ τό πλήρωμα του χρόνου, με τήν άφύπνισιν της 
εθνικής των συνειδήσεως, εύρέθησαν προ σπουδαίου διλήμματος : άντεμετώ- 

πιζον άφ’ ενός μέν τήν αραβοπεοσικήν παράδοσιν, ήτις ώς λογία δεν ηγγιζε 
τήν ψυχήν, άφ’ ετέρου δέ τήν παράδοσιν τήν ιδικήν των, ήτις πάλιν ώς πρω¬ 

τόγονος δεν παρείχε τήν άπαιτουμένην ουσίαν. 

Ιναι τότε, μέ τήν πιέζουσαν αυτούς άδήριτον Εσωτερικήν ανάγκην, μόλις 
έτέθησαν αΐ πρώται βάσεις τής νέας κοινωνίας, ηχούσαν αίφνης άσματα των 
ποσηλύτων, άσματα διά πολλούς και διαφόρους ευνόητους λόγους άρκουν- 

τοος άνταποκρινόμενα πρός δ,τι διακαώς έπεθύμουν. Και χορδίζουν ευθύς τά 
μουσικά των όργανα και μετά πάσης ευκολίας λαμβάνουν εις τό στόμα τά 
τουρκικά συνθέματα των έξισλαμισθέντων, οΐτινες εβάδιζον παρά τό πλευρόν 
αυτών απειράριθμοι, πλήρεις πικρίας διά τό παρελθόν και προσδοκιών διά 

τό μέλλον. 
"Ωστε λοιπόν οι πρώτοι ποιηταί των τουρκικών επικών ασμάτων υπήρ¬ 

ξαν "Ελληνες, μία δέ πεοιεργοτάτη συγκυρία καθιεροΧ τήν παλαιάν εκείνην 
καί περιφρονητικήν επωνυμίαν ώς επίσημον όνομα :;τούς μέν έξισλαμισθεν¬ 

τός ΰπεχρέωσαν τά συμπαρομαρτοϋντα τοΰ περιβάλλοντος, τούς δέ Τούρκους 

ή χα ο αχ ί) εΤ οσ. πλέον γραμμή. 

•■V 

ί': ϊ|ί 

Άλλα πρέπει νά σημειώσωμεν ολίγα περί των τουρκόφωνων χριστια¬ 

νών ιδιαιτέρως, επειδή των Ελλήνων τούτων ή περίπτωσις είναι πολλαπλώς 

πολύτιμος. 
'Ο Σάββας ’ϊωαννίδης, πρώτος άνευρων εν τή παρά τήν Τραπεζούντα 

μονή Σουμελά τφ 187Β χειρόγραφον παραλλαγήν τοΰ ελληνικού έπους1, 

έγραψεν ήδη τφ } 887 2 3 * : 

«Μόνον δέ έν τή γνησία χώρα και πατρίδι τοΰ Ακρίτου τή Καππαδο¬ 

κία, άλλως πλεΧον των δλλων παθούση μάλιστα κατά τήν Μελιτηνήν και τον 
Ευφράτην, και τό δ ή δεινόν άλλογλώσσω καταστάση, άπέλιπον δλως αΐ περί 

Ακρίτου ειδήσεις8.» 

1 Η ε η τ ί Ο γ έ §; ο ΐ τ £, ”ΕνΟ·’ άν., 41. 

5 Σάββα Ί ο) α ν ν ί δ ο υ, “Επος μεσαιωνικόν έκ τοΰ χειρογράφου Τραπεζοϋν- 

τος ό Βασίλειος Διγενής Ακρίτας ό Καππαδόκης, έν Κωνσταντίνουπόλει 1887, 25. 

3 Εννοεί των ελληνοφώνων είδήσεοιν απουσίαν. Μ5 δλον ότι μεταγενεστέρους 

άνευρέθησαν καί κατεγράφησαν έκεΐϋεν άσματα καί άλλα τινά, καίΗστώντα την 

εκφρασιν «δλως» απόλυτον, σχεδόν ουδόλως άφιαταται της αλήθειας. 

«Διγενής ό Κιόρογλου 821 

Μόνον εν Καππαδοκία—και πώς δεν ήρευνήθη και δεν ήρμηνεύθη 
μέχρι σήμερον τό σπουδαΧον αυτό γεγονός; 

Οί Καππάδοκες, άπωλέσαντες τήν ελληνικήν γλώσσαν, διετήρησαν ούχ 
ήττον τήν χριστιανικήν θρησκείαν. Παραμείναντες εις τον κορμόν των μή έξισ- 

λαμισθέντων Ελλήνων, δεν ήτο δυνατόν ν’ άποτελέσουν έξαίρεσιν και νά 
μή συνειδητοποιηθούν έθνικώς ώς εκείνοι καθ’ ον Ιστορικώς επιβάλλεται 
τρόπον. Πώς λοιπόν δέν έγεννήθη μηδ’ υποψία περί τοΰ περιεχομένου των 
ξενόγλωσσων των ρισμάτων ; 

Έρευνηταί τινες επλησίασαν τό κρίσιμον σημεΐον, τήν τελευταίαν στιγμήν 
όμως έξέκλιναν τής ευθείας—αναφέρω δέ πάλιν τον Ίωαννίδην: 

«Άπέλιπον δλως αΐ περί Ακρίτου ειδήσεις, ή τροποποιηθεΐσαι είναι 
αΐ άναφερόμεναι εις έτερον ήρωα τοΰ 16ου αΐώνος, τον Κιόρογλουν, ού 
τουρκιστί άδουσι τά άσματα, καί τήν έλληνικοΧς γράμμασιν έκδοθεισαν τουρ¬ 

κιστί φυλλάδα τοΰ Κιόρογλου άναγινώσκουσι *.» 

Τήν έλληνικοΧς γράμμασιν έκδοθεισαν τουρκιστί ταύτην φυλλάδα, τήν 
οποίαν δέν άνεγίνωσκον βεβαίως οΐ Τούρκοι, άλλ’ οΐ απόγονοι των μή έξισλα- 

μισθέντων τουρκοφθόνων Ελλήνων, διατί νά μή θεωρήόωμεν ώς από ζώσης 
περισυναγωγήν τών δημωδών επικών δημιουργημάτων των τουρκόφωνων 
προγόνων ; 

Ακολουθών τον Τουαννίδην, πολύ περισσότερον απομακρύνεται κατό¬ 

πιν ό Πολίτης : 

«Ή δόξα τοΰ Διγενή Ακρίτου ύπερέβη τά όρια τοΰ βυζαντινού κράτους, 

καί οί άθλοι αυτού αποδίδονται εις ήρωας κατά τό πρότυπον αυτού πλασθέν- 

τας. Τοιοΰτος ήρως παρά τοΧς Τούρκοις είναι ό Κιόρογλου, όν εξυμνούσι. 

τουρκικά δημώδη άσματα καί δημώδη βιβλία, καί ού τό όνομα αποδίδεται 
εις φρούρια καί τόπους τής Καππαδοκίας. Καί οΐ λησμονήσαντες τήν ελλη¬ 

νικήν γλώσσαν των Καππαδοκία της παρά τον Ευφράτην χώρας καί τής 
Μελιτηνής τραγωδοΰσι μέχρι, τοΰδε τάσματα ταΰτα καί άναγινώσκουσι τήν 
είς τουρκικήν γλώσσαν δι’ ελληνικών χαρακτήρων τυπωμένη ν φυλλάδα τοΰ 
Κιόρογλου 2.» 

'Ωσανεί πρόκειται πράγματι περί νέου τίνος ήριοος, τοΰ καθοριζόμενου 
ΙΤ' αΐώνος, ούχί δέ περί τοΰ Διγενοΰς, τοΰ από τοΰ Θ' καί τοΰ Ι' γνωστού 
λίαν ώς Υιού τοΰ Τυφλού! 'Ωσανεί διήλθον έν άλλοις λόγους οΐ Καππάδο¬ 

κες αιώνας όλους έν σκότει καί σκιά θανάτου, παρέλαβον δέ τέλος άσματα 

1 Ί ω ο. ν ν ί δ η ς, ’Ένθ’ ανωτέρω. 

2 Πολίτης, ’Ένί>’ άν., 28 καί 32. «Πολλά δέ τωόντι φρούρια, καί λοιπά 

αρχαιότερα αποδίδονται είς αυτόν...» —Ίωαννίδης. ’ΈνΟ’ άνιοτέρω. Δέν αναφέ¬ 

ρει δ’ 6 Πολίτης πόΟέν άρύεται τήν πληροφορίαν περί των δημωδών βιβλίων, εκ 

των οποίων ούδέν βεβαίως είδε, μηδέ τής φυλλάδας εξαιρούμενης. 
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ιών Τούρκων αυτοί, πεποιημένα κατά το πρότυπον των ελληνικών, των υπό 
των Ιδίων λησμονηθέντων κα'ι εις εκείνους συνηθεστάτων! 

Αί ποικίλοι μεταβολαί και αλλοιώσεις, αϊτινες έπηνέχθησαν πολύ βρα¬ 

δύτερου, πολύ πέραν ασφαλώς καί τού ΙΤ' αιώλος, όταν οί Τούρκοι τρέπον¬ 

ται προς άλλα και διά νόμων απαγορεύουν την προσέλευσιν εις τον μουσουλ¬ 

μανισμόν, Ικ είναι μόνον είναι καθαρώς τουρκικόν εργον. Τά βασικά δέ στοι¬ 

χεία παρουσιάζονται προ των οφθαλμών ώς πίστη διασκευή τού Διγενούς, 

ένοορίτατα μετενδυθεΐσα την τουρκικήν υπό των Ελλήνων, τόσων των οπου¬ 

δήποτε συνεργασθέντων μέ τούς εισβολείς, όσον καί των διατηρησάντων την 
παλαιάν θρησκείαν κατοίκων τής Καππαδοκίας—παρ5 οις, μόνοις, καίτοι 
κατφκουν «εν τή γνήσια χώρρ. καί πατρίδι τού Ακρίτου», εύγλωττους «άπέ- 

λιπον δλως αί περί Άκριτου ειδήσεις». 

* 

Ανάγκη λοιπόν νά στραφώμεν επί την εξονυχιστικήν μελέτην τής χρυ- 

σοφόρου ύλης, αφού προηγουμένως, κατά την παρούσαν δωδεκάτην ώραν τού 
προσφυγόντος εις την Ελλάδα τουρκοφοόνου στοιχείου, πλουτίσωμεν αυτήν 
έπαρκώς καί διά συλλογών προυτοτύποον 

Τά συμπεράσματα τής μελέτης, εννοείται, θά διαφωτίσουν πολλά ζητή¬ 

ματα τού ήμετέρου επικού κύκλου, θ’ άποτελέσουν δέ καί σημαντικήν συμ¬ 

βολήν εις την έρευναν τού προβλήματος τής πτώσεως τού Ελληνισμού τής 
Μικράς Ασίας. 

I. Τ. Π Αλί ΠΟΥ Κί 1)2 

1 Τούτο βεβαίως είναι τόσον απαραίτητον, δσον εύλόγως επιβάλλεται νά δ»>σ- 

πιστώμεν εις τάς επι τοΰ άεαο.τος τονρκικάς εργασίας. Σημειωθήτω δ’ ότι έν ούδε- 

αια των μέχρι τοΰδε δημοσιευθεισων τουρκόφωνων βιβλιογραφιών άναφέρεταί τι περί 
τής φυλλάδας. ούδενος αντιτύπου της σωΟέντος. 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ! 

Α. (τ ι1 α Ιί α ν, ΜανίηπΜηι (Ββοΐιβϊχΐιβδ βαχ Ιβ οιιΙΙβ άβδ νβίίηαβδ βί 
Γατί οΐινόΐίβη αηΐΐ/μιβ). ΟοΙΙβί/β άβ Βναηοα, Ραη$ 1946 (Δύο τόμοι 
κειμένου: Α' Αρχιτεκτονική, Β' Εικονογραφία, και ιδιαίτερον Λεύ¬ 

κωμα μετά 70 πινάκων 

Μελέται σχετιζόμεναι μέ τά προβλήματα τής λατρείας των λειψάνων των 
μαρτύρων τής πίστεως, των τάφων των καί τών άνωθεν αυτών ιδρυόμενων 
Μαρτυρίων έκ προτύπων τής επιτύμβιου τέχνης τής άρχαιότητος, έχουν γίνει 
ΐκαναί μέχρι τούδε, είτε έπ3 ευκαιρία άνασκαφών, είτε δι3 ιδιαιτέρων μονο¬ 

γραφιών. Ό γνωστός έκ πολλών άλλουν έργων καθηγητής Α. Οτ&βαΓ, γνώ¬ 

στης τής χριστιανικής καί βυζαντινής αρχαιολογίας καί τών εκκλησιαστικών 
πηγών τής ανατολικής καί δυτικής Εκκλησίας, εις τό μνημειώδες τούτο 
έργον του συγκεντρουνει καί επεξεργάζεται μετά περισσής ακρίβειας καί πλη¬ 

ροίς ολόκληρον τό γνωστόν υλικόν τών άνασκαφών καί τών φιλολογικών 
πηγών καί εξετάζει υπό νέον πρίσμα τά σχετιζόμενα μέ τά Μαρτύρια προ¬ 

βλήματα, έπιζητών νά παρουσίαση νέας απόψεις εις την ιστορίαν τής χρι¬ 

στιανικής τέχνης. 

Εις τήν προτασσομένην μακράν Εισαγωγήν τού έργου θίγονται, τά 
ουσιωδέστερα προβλήματα, ή λεπτομερής έξέτασις τών οποίων ακολουθεί εις 
τούς δύο τόμους τού έργου. 

Καί πρώτον εις τον όρον : Μαρτύρων δίδει μεγάλην ευρύτητα, συμπε¬ 

ριλαμβάνουν τά αρχικά ευκτήρια τά ίδρυθέντα επί τών τάφων τών μαρτύ¬ 

ρων, υλας τάς εκκλησίας τάς ιδρυθείσας μεταγενεστέρους επί αρχικών Μαρτυ¬ 

ρίου ν καί τάφοον αγίων καί άπαντα τά μνημεία, τής Παλαιστίνης, τά ίδρυ- 

θέντα επί τών τόπων, ένθα διεδραματίσθησαν τά διάφορα γεγονότα τής 
ζωής τού Χριστού, ώς μαρτύρια τής θεοφανείας αυτού. 

Θεωρών τήν τέχνην τών Μαρτυρίων έκ τής έπόψεως τής σχέσεως αυτής 
προς τήν λατρείαν, θέτει πρώτον τό πρόβλημα : κατά πόσον αύτη αντανακλά 
άμεσους τήν χριστιανικήν εύλάβειαν καί κατά πόσον οφείλεται εις προχριστια- 

νικάς παραδόσεις τέχνης. Δεχόμενος δέ ότι ή χριστιανική τέχνη έν αρχή δεν 
δημιουργεί νέας μορφάς, άλλ’ έξαρτάται στενώς από τής προγενεστέρας εθνι¬ 

κής, αναζητεί τάς ομοιότητας τόσον εις τούς τύπους καί τάς μορφάς τής 

τέχνης, όσον καί εις τά έθιμα καί παραδόσεις τής λατρείας (νατάλια, παννυ¬ 

χίδας, νεκρόδειπνα, τραπέζας). 
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Συνειδητήν και συστηματικήν δέχεται ιδίως τήν εξάρτησιν των χριστια* 

νικών Μαρτυρίων, τόσον των επί τάφων των άγιων, δσων και των αγίων 
Τόπων, από τά αρχαία 'Ηρωα. 

Ή σχέσις λατρείας και τέχνης αντανακλάται κατόπιν εις τήν διαφοράν 
τής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής Ανατολής και Δόσεως, ήτις διαφωτίζε- 

ται βαθότερον, όταν ληφθή ύπ’ δψιν ό αμεληθείς θρησκευτικός παράγων. 

Τό τρίτον πρόβλημα άναφέρεται εις τήν εικονογραφίαν. Δεχόμενος τήν 
εικονογραφίαν τής Παλαιστίνης, τήν έμπνεομένην εκ τής λατρείας των αγίων 
Τόπων, ώς τήν κατ’ εξοχήν πηγήν τής χριστιανικής ζωγραφικής, συνεχίζου- 

σαν τήν αρχαιότατην ζωγραφικήν των κατακομβών, αναζητεί τούς θρησκευ¬ 

τικούς λόγους τής δημιουργικής αυτής δυνάμεως τής Παλαιστίνης. 

*Η μέθοδος διά τήν ερμηνείαν καί κατάταξιν τών μνημείων δεν είναι 
κατά ταϋτα ή συνήθης αρχαιολογική καί μορφολογική έξέλιξις, άλλ’ ό θρη¬ 

σκευτικός προορισμός εις τά μνημεία τής αρχιτεκτονικής, τό θρησκευτικόν 
νόημα εις τήν ζωγραφικήν. Διά τοΰτο δέν ακολουθεί αύστηρώς χρονολογι¬ 

κήν έξέλιξιν, άλλα διακρίνει άδρομερώς δυο περιόδους εις τήν έξέλιξιν τής 
τέχνης: τήν ύστάτην άρχαίαν (θα.556 αιιίίςμπϋέ, Βος-7ος αΐ.) καί τήν πρώι¬ 

μον μεσαιωνικήν (7ος -9ος αί.). 
Κυρίως εξαιρεί τήν σημασίαν τόπων καί θεμάτων τής έπί μακρόν παρα- 

γνωρισθείσης αρχαίας περιόδου, έκ τής οποίας επί αιώνας απορρέουν όλαι αί 
σχολαί τής αρχαίας χριστιανικής τέχνης καί ήτις ακόμη έχρησίμευσεν ως ή 
βάσις τής μεσαιωνικής. Κατά τήν δευτέραν περίοδον (7ος -9ος αί.) ή λατρεία 
καί αί ίεροτελεστίαι γίνονται στερεότυποι καί άναλλοίοοτοι, οί τόποι πτωχεύ¬ 

ουν καί άποκρυσταλλούνται, οί δέ ναοί, μικροί κατά τάς διαστάσεις, ευνοούν 
τήν διάδοσιν τών θόλων. Μέ τάς προϋποθέσεις αύτάς περιγράφονται καί έξα- 

κριβοΰνται λεπτομερέστατα: εις μέν τό πρώτον κεφάλαιον τού βιβλίου τά 
πλήρως σχεδόν εις τό σκότος ευρισκόμενα αρχικά Μαρτυρία τής εποχής τών 
διωγμών, εις δέ τό δεύτερον τά Μαρτυρία τού 4ου καί δου αίώνος, τά 
οποία εμπνέονται άπό τάς αύτάς άρχάς μέ τό πρώτα. Κατατάσσει δέ αυτά 
κατά τόπους: τετράγωνα, επιμήκη, αψιδωτά., τρίκογχα κατά π?ώ.τος, στρογ¬ 

γυλά, πολυγωνικά και σταυρόσχημα, καί ευρίσκει ότι δλα, τόσον τών μαρτύ¬ 

ρων, όσον καί τών αγίων Τόπων, τόσον τής Ανατολής, δσον καί τής Δΰσεως, 

ακολουθούν εις σχήμα καί κατασκευήν τά Μαυσωλεία καί τά Ηρώα τής 
εθνικής αρχιτεκτονικής. 

Εις τό τρίτον κεφάλαιον εξετάζει ένα έκαστον τών Μαρτυρίων τών ίδρυ- 

θέντων υπό τού Μ- Κωνσταντίνου έν Ρώμη, Παλαιστίνη καί Βυζαντίφ, τά 
όποια, αν και χρονικώς συμπίπτουν μετά τού δευτέρου κεφαλαίου, παρουσιά¬ 

ζουν όμως μίαν φάσιν έξελίξεως προηγμένην, ώς έξέχοντα αύτοκρατορικά 
έργα. Ταύτα, άτελώς γνωστά καί διαφοροτρόπως άποκαθιστάμενα, ευρίσκουν 
έμπεριστατίομένην, κριτικήν καί λεπτομερεστάτην ερμηνείαν, επί τή βάσει 

όλων τών νεωτερών ερευνών καί όλων τών σχετικών πηγών, προαναγγέλλουν 
δέ κατά τον σ. τήν διάκρισιν μεταξύ Ανατολής καί Δόσεως, διότι εις μέν 
τά μνημεία τής Ανατολής επικρατούν τά περιφερικά, εις δέ τήν Ρώμην ή 
βασιλική μέ εγκάρσιον κλιτός (αγίου Πέτρου, αγίου Παύλου). Άναφερόμε- 

νος δέ εις τήν θέσιν τού δανού αρχαιολόγου ότι ή καταγωγή τής 
βασιλικής μέ εγκάρσιον κλιτός προήλθε διαδοχικώς άπό αρχικά Μαρτύρια, 

άποτελοόμενα εξ άψίδος καί εγκαρσίου, εις α προσετέθη κατόπιν ή βασιλική, 

καταλήγει εις τό συμπέρασμα δτι τό εγκάρσιον δέν συνδέεται πανταχού προς 
τό Μαρτόριον, ιδίως εις τήν Ανατολήν, καί δτι αί άπλαΐ χριστιανικοί βασι¬ 

λικοί, δσον καί αί μετ’ εγκαρσίου, έχουν τούς προδρόμους των εις τήν άρχαίαν 
εθνικήν τέχνην, έκ τής οποίας λαμβάνουν τόσον τούς άρχεγόνους τόπους, δσον 

καί ιούς έξειλιγμένους. 

Είς τά δύο τελευταία κεφάλαια, τά οποία καταλαμβάνουν τό ήμισυ τού 
όλου τόμου, εκθέτει διά μακρών τήν μετάβασιν άπό τού Μαρτυρίου εις τάς 
εκκλησίας, πρώτον εις τήν Ανατολήν καί δεύτερον εις τήν Δυσιν. Είς τήν 
Ανατολήν δέχεται δτι τό Μαρτόριον άπό τής εποχής τού ^Ιουστινιανού κατα¬ 

λήγει νά συγχωνευθή μέ τήν εκκλησίαν, ή αρχιτεκτονική τής οποίας εφαρμό¬ 

ζει μορφάς ίδιαζουσας είς τά Μαρτύρια καί κατ’ εξοχήν τήν διά θόλων καί 
τροόλλων στέγασιν. Τούτο είναι, κατά τον ΟταΒατ, συνέπεια άφ’ ενός τής 
βαθμιαίας συγχωνεύσεως τών τελετών τών Μαρτυρίων είς τήν λειτουργίαν 
καί άφ’ ετέρου ή διάδοσις διά τών Ελλήνων μυστικών τού 6ου καί 7ου αίώ¬ 

νος τού συμβολισμού τού ναού καί τού τροόλλου, ώς είκονιζόντων τον Ουρα¬ 

νόν, ό άρχικός συμβολισμός τών οποίων ανήκε, κατά τον ΟγαΒαγ, είς τά 
Μαρτύρια, άτινα ακολουθούν καί κατά τούτο παραδόσεις τής άρχαιότητος. 

Κατά ταύτα όλοι οί μετά τροόλλου ναοί, οί ίδρυθέντες επί Ιουστινια¬ 

νού προς τιμήν τού Χριστού καί τής Θεοτόκου καί άντικαταστήσαντες προϋ- 

πάρχοντα Μαρτύρια είς τό Βυζάντιον καί είς δλην τήν Αυτοκρατορίαν, Παλαι¬ 

στίνην, Μ. Ασίαν, Αρμενίαν, Αφρικήν, οφείλουν τήν αρχιτεκτονικήν των 

διάπλασιν είς τό Μαρτόριον. 

Τήν έπίδρασιν τής αρχιτεκτονικής τού Μαρτυρίου επεκτείνει ακόμη είς 
τό σόνολον τής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής τού Βυζαντίου, ήτοι είς τον 
έγγεγραμμένον σταυροειδή βυζαντινόν τόπον, τήν γένεσιν τού οποίου θεωρεί 
περίπου σύγχρονον προς τό μικρόν ναΰδριον τού Λατόμου Θεσσαλονίκης 
(περί τό 500 μ.Χ.), θεωροόμενον ύπ’ αυτού Μαρτόριον τού Ζαχαρίου. Έν 
άντιθέσει προς τήν Ανατολήν, δπου τό Μαρτόριον, ήτοι ό τάφος τού μάρ- 

τυρος, τίθεται είς θέσιν παράπλευρον τής Εκκλησίας, είς τήν Δυσιν, δπου ώς 
Μαρτόριον επικρατεί ό τόπος τής βασιλικής (άγ. Πέτρος, άγ. Παύλος, άγ. 

'Αγνή), ό τάφος τού μάρτυρος εύρίσκεται πάντοτε υπό τήν αγίαν Τράπεζαν, 

προσιτός διά τής Κρύπτης. ΤΙ θεμελιώδης αύτη διαφορά έξήσκησεν έπίδρα- 

σιν είς τήν αρχιτεκτονικήν τής Δόσεως, διότι τό Μαρτόριον δέν συγχώνευε- 
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ται μέ την εκκλησίαν, άλλα παραμένει χωριστόν εις τό εγκάρσιον κλιτός των 
βασιλικών, έπέφερε δέ αϋξησιν τοϋ ναοΰ περί αυτό διά προσθήκης νεκρικών 
παρεκκλησίων, ίνα γειτονεύουν ταΰτα προς τό Μαρτΰριον (αά εαιιοίοδ). Ό 
αρχικός τύπος των Μαρτυρίων, ήτοι της βασιλικής, επέδρασε μέν εις την 
αρχιτεκτονικήν των εκκλησιών, «λλ“ εις δευτέραν μοίραν. Ή μεσαιωνική 
τέχνη τής Δύσεως ανανεώνεται, κατά τον Ογ30&γ, λαμβάνουσα ώς πρότυπα 
τά αριστουργήματα τής παλαιοχριστιανικής αρχιτεκτονικής, διότι ή λατρεία 
των λειψάνων των μαρτύρων εις την Δΰσιν έξηκολούθησε καθ’ δλον τον 
μεσαίωνα, έν άντιθέσει προς την Ανατολήν, δπου άντικατεστάθη μέ την 
λατρείαν των εικόνων. 

Τούτο είναι εν πάση δυνατή συντομία τό περιεχόμενον τοϋ έργου τοϋ 
0γ8.1)3Γ, ακολούθου μ ενον υπό πλήθους παραδειγμάτων, έξαντλούντων σχεδόν 
τό υλικόν των σφζομένων μνημείων και τό υλικόν των σχετικών πηγών. 

Κυρία πρόθεσις τοϋ συγγραφέως είναι ή διό τής έξετάσεως τής χριστιανικής 
αρχιτεκτονικής Ανατολής καί Δϋσειος άνεϋρεσις πρώτον των δεσμών, οϊτινες 
συνδέουν τά αρχαία Μαρτυρία μέ την εθνικήν τέχνην τής άρχαιότητος, καί 
δεύτερον ό καθορισμός εις τήν αρχιτεκτονικήν τών εκκλησιών τών τύπων καί 
των αρχιτεκτονικών θεμάτων, τά όποια έπηρεάσθησαν από τήν λατρείαν τών 
λειψάνων καί τήν αρχιτεκτονικήν τών Μαρτυρίων. 

Εις άμψότερα δμως εδωκε, κατά τήν γνώμην μας, τόσην υπερβολικήν 
θέσιν, ώστε από μέν τά χριστιανικά Μαρτυρία έξηφανίσθη πάσα αυτοτέλεια, 

ιδιοτυπία και δημιουργική σημασία, ή δέ χριστιανική αρχιτεκτονική τών 
εκκλησιών, τόσον εις τήν δημιουργίαν τών τύπων, δσον και τήν αρχιτεκτο¬ 

νικήν διάπλασιν, εξηρτήθη σχεδόν άποκλειστικώς από τήν επίδρασιν τών 
Μαρτυρίων. 

Ή σχέσις τών αρχαίων χριστιανικών Μαρτυρίων προς τήν εθνικήν τής 
ύστάτης άρχαιότητος είναι έν τών σπουδαίων προβλημάτων τής ιστορίας τής 
τέχνης καί οί εξαντλητικοί παραλληλισμοί του Οπώατ δεν προσφέρουν ολίγα 
εις τό πρόβλημα τοϋτο. Θά άνέμενεν δμως κανείς νά μή έξαίρωνται μόνον 
αί όμοιοτητες, αλλά νά χαρακτηρίζωνται καί αΐ διαφοραί, αίτινες αποτελούν 
τό ουσιώδες εις τήν έξέλιξιν τής τέχνης. Είναι δυνατόν νά δεχθώ μεν δτι κατά 
τους πρώτους χριστιανικούς αιώνας ή τέχνη τών Μαρτυρίων δεν παρουσιάζει 
διαφοράς εις διαστάσεις, εις ϋλην, εις προτίμησιν τύπων κλπ., άλλ5 δτι έμεινε 
στάσιμος, έπαναλαμβάνουσα πιστώς τά πρότυπα τής άρχαιότητος; Μειονέ¬ 

κτημα είναι ακόμη δτι κατά τό μέγιστον μέρος τά εθνικά αυτά πρότυπα λαμ- 

βάνονται εκ σχεδίων τής εποχής τής Αναγεννήσεως, περί ών δεν υπάρχει 
βεβαιοτης ούτε περί τής ακρίβειας τθ3ν, ούτε περί τών διαστάσεων αυτών, 

ούτε εις μερικά και περί τοϋ προορισμοϋ τιυν. Οΰτε είναι πειστικόν δτι 
το Μαρτΰριον ως αρχιτεκτονικός τύπος προέρχεται εκ τών Μαυσοολείων άπο- 

κλειστικώς, ένεκα τής όμοιότητος τοϋ προορισμού των καί ούχι εξ άλλων 
άρχαίων κτιρίων, δταν έχομεν παράδειγμα Νυμφαίου μετατρεπομένου εις 
Μαρτΰριον, δπως είναι τό τής αγίας Ευφημίας Κωνσταντινουπόλεοος. Ο 
Οταόστ αναγκάζεται ν” άρνηθή οτι πρόκειται περί αρχικού Νυμφαίου, όπως 
καί διά τό Βαπτιστήριον τής Μαγναΰρας, παρά τήν δικαιολογούμενη ν έκ 

τών πραγμάτων γνώμην τών άνασκαψαντων αυτα. 

Όλιγώτερον ακόμη δΰναται νά γίνη δεκτή ή κατά τον συγγραφέα σχέσις 

Μαρτυρίου καί έκκλησίας. 
Καί πρώτον ούσιαστικώς: δσον μεγάλη καί άν ήτο η λατρεία τών Μαρ¬ 

τύρων κατά τον 4ον αιώνα, δεν ήδΰνατο αύτη νά επισκιαση την ιδέαν τοϋ 
θριάμβου τοϋ Χρίστου, τήν οποίαν ενσαρκώνει ή Εκκλησία τοϋ 4ου αιώνος. 

Τον δον αιώνα τό Μαρτΰριον συγχωνεύεται μέ τήν Εκκλησίαν εις τήν 
Ανατολήν, μέ αντίθετον έννοιαν, ήτοι μέ κυριαρχίαν τής Έκκλησίας, τον δέ 
6ον αί. τά μέν Μαρτύρια περιπίπτουν εις παρακμήν, ή δέ αρχιτεκτονική τών 
εκκλησιών γνωρίζει τήν μεγαλυτέραν αυτής άνθησιν. Είναι λοιπόν ορθόν 
υπό τοιούτους ορούς νά δεχθώμεν δτι ή εκκλησία δεν δημιουργεί ίδιους 
τύπους καί αρχιτεκτονικός μορφάς άλλα τάς δέχεται από το Μαρτΰριον ; 

'Ο ΟταδαΓ εξαιρεί τήν ποικιλίαν καί πλουσίαν διαμόρφωσιν τών περι- 

κέντρων Μαρτυρίων, έν άντιθέσει προς τήν πτωχείαν καί ομοιομορφίαν τών 
βασιλικών. Έκτος τοϋ δτι δμως καί αί βασιλικοί έχουν μεγάλην ποικιλίαν 
καί πλοϋτον μορφών, ή διάκρισις αυτή δέν άνταποκρίνεται προς τά πράγματα, 

διότι ήδη άπό τής εποχής τοϋ Μ. Κωνσταντίνου έχομεν περιφανείς περικέν- 

τρους έκκλησίας, όπως τό όκτάγιυνον τής Αντιόχειας το έπιλεγομενον 
Κυριάκόν, καί βασιλικός—Μαρτύρια—δπως ό άγιος Πέτρος τής Ρίομης. Αρα 
Μαρτύρια καί έκκλησίαι ήδύναντο παραλλήλους νά έχουν κοινούς τούς 
τύπους. Τό περίφημον ύφασμα τοϋ Μουσείου Βερολίνου, το παρουσιαζον 
υπό τον αυτόν τύπον καί τά Μαρτύρια καί τήν Μεγάλην Εκκλησίαν, νομί- 

ζομεν δτι τήν ιδέαν αυτήν άπηχεί, χωρίς έν τούτοις νά άπεικονίζη ρεαλι- 

στικώς ταΰτα. 
*0 ΟταΒίΐι·, διά νά δυνηθή νά δοόση μίαν έξήγησιν εις τον περίκεντρον 

τύπον της έκκλησίας τής Αντιόχειας, αναγκάζεται νά δεχθή φανταστικόν 

προϋπάρχον Ήρψον εις τήν θέσιν αυτής. 

Όμοίως ασθενής είναι ή ερμηνεία τής επί Ιουστινιανού διαδοσεως τής 
διά θόλων καί τρούλλων στεγάσεως τών εκκλησιών καί τής δημιουργίας 
τών νέων τύπων βασιλικής μετά τρούλλου καί εγγεγραμμένου σταυροειδούς 

εκ τής έπιδράσεως τών Μαρτυρίων. 

Ή θέσις τοϋ τρούλλου εις τό κέντρον τοϋ ναού δεν συμφωνεί προς τάς 
απόψεις τοϋ τήν ιδεολογικήν δηλαδή συσχέτισιν (έξαρσιν αγ. Ίρα- 

πέζης, άμβωνος κλπ.), ή δέ συμβολική ερμηνεία υπό των μυστικών δίδεται 
ρητώς εις τρούλλους εκκλησιών καί ούχί Μαρτυρίων (πρβλ. πατριάρχην 
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Γερμανόν ερμηνευοντα τον ναόν διά της ρήσεως: «έν φ 6 Θεός ένοιχεί. 

καί έμπεριπατεΐ...»). 

Τό πρόβλημα άλλως τε της εφαρμογής τρουλλου εις μεγάλα τετράγιονα 
χτίσματα πρόβλημα εις το όποιον ή Ανατολή δεν εμεινεν δλως αμέτοχος, 
(οστε νά αγνοηθή παντελώς—και αΐ διάφοραι λύσεις, αιτινες εδόθησαν κατά 
τοπους και εποχάς διά την στήριξίν του και δπερ κατ’ ουσίαν δημιουργεί 
την διαφοράν των τύπων, ουδολως διαφωτίζεται διά τής άποδόσεως του 
τρουλλου εις τα Μαρτυρία η οχι. Τουναντίον μάλιστα δυσχεραίνει την έξή- 

γησιν τής έμφανίσεως τής βασιλικής μετά τρουλλου, τόπου τον όποιον έλάμ- 

πρυνεν η Αγια Σόφια και οστις ουδεμιαν σχέσιν αρχιτεκτονικών μορφών 
παρουσιάζει, οΰτε πρόδρομόν τινα εχει εις τά Μαρτύρια. 

'Ο τόπος του βυζαντινοί σταυροειδούς δεν είναι μέν ακόμη ικανοποιη¬ 

τικούς ερμηνευμένος, τό πρόβλημά του όμως ελάχιστα προάγει ό Οταί)3Γ μέ 
τό νά τον συσχετίζη, ώς είναι παλαιότατα γνοοστόν, προς τά τετράγωνα 
παλαιοχριστιανικά θολωτά Μαρτυρία. 

Μεταξύ αυτών τών εν σπέρματι σταυροειδών καί τών ανεπτυγμένων 
τόπων τών διαφόρων άποχρουσεων, οι όποιοι από του 9ου αϊώνος διαπλάσ- 

σονται εις τό Βυζάντιον καί τάς επαρχίας, αί διαφοραί είναι μέγισται καί 
δεν υπερπηδώνται αϊ δυσκολίαι μέ τό νά μεταθετή ό συγγραφευς, χάριν τής 
χρονικής συνεχείας, τούς σταυροειδείς τής Κωνσταντινουπόλεως Καλεντέρ 
και ’Αττίκ Τζαμί εις τό 500 μ.X. 

Τούτο βεβαίως ευνοεί την υπό τού ΟγΜ>3Γ ύποστηριζομένην άποψιν, 
ήτοι τήν αποκλειστικήν έξάρτησιν τής ιστορίας τής αρχιτεκτονικής από τήν 
λατρείαν καί λειτουργίαν, καθ5 ήν έπρεπε μετά τον 6ον αιώνα ή αρχιτεκτο¬ 

νική νά μή διαπλάσση νέους τόπους καί νά γίνεται στερεότυπος, άλλ’ αυτό 
δεν συμφωνεί μέ τά πράγματα. ”Αν παρατηρήται καί εξ άλλων λόγων εις τήν 
Δόσιν, δεν εφαρμόζεται όμως εις τήν ιστορίαν τής βυζαντινής αρχιτεκτονι¬ 

κής, διότι επί Μακεδόνων διεπλάσσετο ό σταυροειδής, τον δέ 11ον αιώνα ό 
οκταγωνικός τόπος τού οσίου Λουκά. 

Αί αύταί ϊδέαι καί ή αυτή έπέκτασις από τής γενέσεως τής χριστιανικής 
εικονογραφίας μέχρι τού μεσαίωνος παρατηρούνται καί εις τον Β' τόμον, εις 
δν εξιστορείται η εικονογραφία τών Μαρτυρίων καί τά σχετικά προς αυτήν 
προβλήματα. Κατά τον συγγραφέα καί ή ζωγραφική, ήτις έπεζήτησε νά εϊκο- 

νογραφήση ούχί τά γεγονότα, αλλά τήν ιδέαν τής θεοφανείας, έχει τάς ρίζας 

της εις τήν εθνικήν τέχνην. Μέ αποκλειστικόν κέντρον τήν Παλαιστίνην διε- 

δόθη αύτη εκ τών Μαρτυρίων τών αγίων Τόπων εις τάς άλλας χώρας καί 
επέδρασεν εις τήν εικονογραφίαν τών ναών, άντικαταστήσασα τήν προ τής 
ακμής τών Μαρτυρίων υπάρχουσαν διδακτικού χαρακτήρος ζωγραφικήν. 

Καί ενταύθα όμως έχομεν τάς αύτάς ενστάσεις. Καθ5 ημάς καί οί δυο 
κλάδοι συνυπάρχουν, έφ' δσον προ τής ακμής τών Μαρτυρίων (κατά τόν 4ον 

καί 5ον αιώνα) δεν υπήρχε μεγάλης έκτάσεως είκονογράφησις τών εκκλησιών, 

δυνανται δέ οί .δυο ούτοι κλάδοι νά εξηγηθούν ώς άντιπροσιοπευοντες τάς 
δυο κατ’ εξοχήν φυλάς: τήν ελληνικήν καί τήν συριακήν. 

Διά τήν ΰπαρξιν τού ελληνικού - Ιστορικού κλάδου, προς διδακτικούς 
σκοπούς, έχομεν κατά τον 4ον καί δον αιώνα τάς μαρτυρίας τών Πατέρων 
καί κατόπιν τάς εκτενείς μικρογραφίας τών χειρογράφων, τάς εκτυλισσόμενος 
παραπλεόρως τού κειμένου τών Εύαγγελίοον, καί τά μωσαϊκά τών αγίων 
Αποστόλων Κιονσταντινουπόλεως, 

Κατά ταύτα δεν είναι υπερβολή νά εΐπωμεν, ότι ό Ογ3.1)3.γ έσχεδίασε 
μίαν νέαν ιστορίαν τής χριστιανικής αρχιτεκτονικής καί ζωγραφικής μέ κέν¬ 

τρον τό Μαρτόριον. 

°Άν καί ή θέσις αυτή δεν δόναται νά γίνη ανεπιφύλακτους δεκτή, είναι 
δμως άναντίρρητον, δτι διά τού έργου τούτου ό Οταδατ διεφώτισεν άπλέτως 
καί μετά διεισδυτικής άκριβολογίας τά περί τό χριστιανικόν Μαρτόριον 
ζητήματα καί δτι από τά ελάχιστα ψιχία τών σωζομενών μνημείων, τη βοή¬ 

θεια πηγών, περιγραφών καί μεταγενεστέρου μνημείων, )?ατώρθωσε νά άνα- 

συγκροτήση τήν ιστορίαν καί νά διατράνωση τήν σημασίαν τών έξαφανι- 

σθέντων αυτών δημιουργημάτων τής λατρείας καί εύλαβείας τής χριστιανικής 
ψυχής. 

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

1*' >' μ η * Ο ο I (/ β γ, Λιΐ8 (Ιβη δΰΗηίζΙϊαηιιηβνη άβ* ΠβίΙί^βιι Βον/,/βδ. 
115 ίίνΐηιηάβη αηά 50 υνΐΜηάβιΐδΐβ<μΙ απα 40 ΙαίνΙιιιηάβΗβη. Ιηι 
Αιφτάρβ ιΐϊΐά ηιϋ; ΙϊηΙβνδΙηίζχίΜ] <1. Βαρβν. ΑΊί. (I. \νίδδ. Ιιβναπδ- 
06<4. νοη... I: Τβχίΰαηά ο. 363, II: ΤαβΙΙαηά (128 Τα/βίη). Αη[- 

Ιαψβ : 1000 ΕχβϊηρΙανβ (ήόίϋ μημένα). Μϊχ,ηοΗηβν 17βνΙα$ (ΙήδΗβν 17. 

Βνηβίαηαηη) 1948 οχ. 80 μέγα. 

Ό διακεκριμένος έν Μονάχου Καθηγητής τής Βυζαντιακής καί νεωτέ- 

ρας Ελληνικής λογοτεχνίας Ργ&πζ Ό δ 1 §· ε γ, οστις από ενός τετάρτου 
αίώνος άσχολεΐται περί τήν μελέτην καί έκδοσιν τών Διπλωματικών εγγρά¬ 

φουν τού Βυζαντίου, έπισκεφθείς τό "Αγιον "Όρος καί έπιτοπίως μελετήσας 
καί φωτογραφήσας τά επίσημα βυζαντιακά έγγραφα, παρέχει νυν ταύτα διά 
τού έργου του τούτου εις τήν δημοσιότητα, προάγων ουτω τά μέγιστα τήν 
Διπλωματικήν Τστορίαν τού Βυζαντίου. "Απορεί τις τί πρώτον νά θαυμάση 
έν τή προτόπορ ταυτη έκδόσει- τήν εξαίρετον μέθοδον, τήν κριτικήν δυνα- 

μιν, τήν φιλολογικήν ακρίβειαν, τήν βιβλιογραφικήν ενημερότητα ή τήν βα- 
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θεΐαν των πηγών γνώσιν και δή και μάλιστα την άναγομένην είς την πολι¬ 

τικήν καθόλου Ιστορίαν, τήγ "Ιστορίαν τοΰ Δικαίου και τής Διοικήσεως, 
την "Ιστορίαν τής Εθνικής του Βυζαντίου Οικονομίας και την Κοινωνικήν 
"Ιστορίαν του, τήν Εκκλησιαστικήν "Ιστορίαν και την "Ιστορίαν των "Ανα¬ 

γραφών, τήν Γλωσσολογίαν κα'ι τήν Παλαιογραφίαν καί τέλος τήν Προσω¬ 

πογραφίαν ; Χάριν των Ελλήνων αναγνωστών θά δώσω κατιοτέρω λεπτομε- 

ρεστέραν άνάλυσιν τοΰ πολυτίμου τούτου έργου. 

Τοΰ πρώτου τόμου προηγείται Είσαγιογή άψιερωτική εις τον σοφόν 
φιλόλογον επιστήμονα, Ακαδημαϊκόν και Καθηγητήν, μεγάλον 5έ φιλέλληνα 
Κ 6 1ι τη, οστις προ τίνος μόλις έξεμέτρησε τό ζην. "Ακολουθεί αναλυτική 
Εισαγωγή τοΰ εκδότου και συγγραφέως, είτα δέ ό Πίνας τών περιεχομένων 
και ή έν τφ έργορ άπαντώσα βιβλιογραφία. Τά εΐδη τών διαφόρων επισή¬ 

μων εγγράφων διαιρούνται εις 10 κατηγορίας, έκάστης τών οποίων προη¬ 

γείται επιστημονική επεξηγηματική Εΐσαγιογή, ώς ακολούθως: Α. Αΰτοκρα- 

τορικά επίσημα έγγραφα. Γνήσια. I. Χρυσόβουλλοι λόγοι. II. Χρυσόβουλλα 
σιγίλλια. III. Προστάγματα. Β. "Επίσημα έγγραφα Δεσποτών. Ο. "Επίσημα 
έγγραφα Σεβαστοκρατόροον. Ό."Αντίγραφα αύτοκρατορικών επισήμων εγγρά¬ 

φων. Ε. Νόθα και απομιμήσεις. Ε· "Επίσημα έγγραφα άνωτέρων κρατικών 
υπαλλήλων : ο) "Έγγραφα άναφερόμενα εις τήν διοίκησιν και εις διχαστικάς 
υποθέσεις, ό) Έφορειακά έγγραφα (δοΙιαίζαπο-δαΓΓαηάεη). ο) Πρακτικά. 

Ο. Ιερατικά έγγραφα : α) "Επίσημα έγγραφα πατριαρχιών. I. Μεθ" υπογρα¬ 

φής τοΰ πατριάρχου. II. Μεθ" ημερομηνίας (άνευ υπογραφής τοΰ πατριάρ- 

χου). III. "Επίσημα συνοδικά έγγραφα, ό) "Επισκοπικά επίσημα έγγραφα, 

ο) "Επίσημα έγγραφα τοΰ Πρώτου (τοΰ "Αγ. "Όρους). Η. "Ιδιωτικά έγ¬ 

γραφα. I. Βοΰλλαι (ϋτΓαηάοηείο^εΙ): α) Χρυσαΐ βοΰλλαι (αΰτοκρατόρων). 

1>) Μολύβδιναι βοΰλλαι. I. Υπαλληλικού μολύβδιναι βοΰλλαι. II. Μολύβδι- 

ναι βοΰλλαι πατριάρχων και τοΰ Πρώτου (τοΰ 'Αγ. "Όρους), ο) Βοΰλλαι 
αλλοεθνών ηγεμόνων. Κ. Ελληνιστί γεγραμμένα επίσημα έγγραφα Σέρβων 
ηγεμόνων. Ε. Πίνακες προσώπων, μερών, πραγμάτων και λέξεων. 

Έν όλφ έκδίδονται 115 επίσημα έγγραφα, τά πλεΐστα τών οποίων δια 
πρώτην φοράν. "Εκαστον τών Ικδιδομένων εγγράφων συνοδεύεται υπό διε¬ 

ξοδικού Υπομνήματος παλαιογραφικοΰ, διπλωματικού, γλωσσικού και πρα¬ 

γματικού, ως και υπό διεξοδικής εκθέσεως τοΰ περιεχομένου αΰτοΰ, χρησιμιο- 

τάτης διά τήν ερμηνείαν και κατανόησιν τών ιδιωμάτων τής βυζαντιακής 
γλοόσσης, ήτις τοσοΰτον ξενίζει τον αδαή περί τάς ιδιομορφίας τής βυζαντί- 

δος λέξεως. Τά χρονικά δρια τών 10 αίά)νων, εις τούς οποίους εκτείνονται 
τά εκδιδόμενα έγγραφα, δίδουσι συστηματικήν εικόνα τής έξελίξεως τής 
Διπλιοματικής Τστορίας, ιδία δέ τής γνώσειος τό πρώτον νυν τής έξελίξεως 
τών επισήμων έγγράφο)ν τών Δεσποτών, τών αντιγράφων, τών νόθων κα'ι 
κατ" άπομίμησιν, τών υπαλληλικών και Τερατικών έγγραφων, ώς και τών 
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χρυσοβούλλων. Διά παν επί μέρους άναφυόμενον πρόβλημα χρησιμοποιείται 
πάσα βοηθητική βιβλιογραφία, όπως στηριχθή έπι αδιάσειστων βάσεων αυτή 

■ ή εκείνη ή λύσις τοΰ προβλήματος. 

Τά δημοσιευόμενα επίσημα έγγραφα, έκτος τής ανυπολογίστου σπου- 

δαιότητός τιον διά πάντα κ/,άδον τής καθόλου Ιστορίας τοΰ Βυζαντίου 
(Δίκαιον, Διοίκησιν, "Εθνικήν Οικονομίαν, Λαογραφίαν, Νομισματικήν, Κοι¬ 

νοτικήν ζωήν, "Αγροτικήν, "Εκκλησιαστικήν, "Επισκοπικήν κλπ.), κατ’ έξο- 

χήν προάγουν τήν πτουχήν είς πηγάς μεταγενεστέραν πολιτικήν Ιστορίαν τοΰ 
Βυζαντιακοΰ Κράτους κα'ι τής Λιοικήσεως αΰτοΰ. Οΰχί όλιγώτερον αξιόλογος 
είναι καί ή συμβολή τών έπισήμοον τούτων εγγράφων διά τήν γνώσιν καί 
διαλεύκανσιν πλείστων σημείων τής "Αθωνικής Τστορίας, μάλιστα δέ έν συγ- 

κρίσει προς τήν "Ιστορίαν τών διαφόρων επί τοΰ "Άθω βιουσών εθνικοτήτων. 

"Άφθονοννέον υλικόν επίσης προσκτάται και ή Προσωπογραφία ή βυζαντιακή, 

ήτις είναι τόσον απαραίτητος, ώς επικουρική Επιστήμη τής καθόλου Τστορίας. 

Καί διά τήν γνώσιν τών σχέσεων καί επαφών, έτι δέ καί μεταναστεύσεων 
τών λαών τής Νοτίου Βαλκανικής, οΰχί μικροτέρας σπσυδαιότητος είναι τά 
δημοσιευόμενα Πρακτικά. "Αλλ" ή σπουδαιότης τών Ικδιδομένων επισήμων 
εγγράφων έτι μεγαλύτερα είναι καί δή καί ανυπολογίστου αξίας διά τήν 
Γλίοσσολογίαν καί τήν Παλαιογραφίαν. Διά τήν "Ιστορίαν τής έξελίξεως τής 

Ελληνικής γραφής ό σ. εν τή Εισαγωγή του δρθώς έφιστά τήν προσοχήν 
τοΰ ειδικού επί τών ύπ’ άριθ. 1/2, ο καί 35 εγγράφουν1 ομοίως 107 (942), 

108 (984), 56 (995) καί 103 (1015) διά τήν από τοΰ 10 μέχρι τοΰ 11 αΐ. 

περίοδον. Διά δέ τήν μεταγενεστέραν καί δή καί τήν από τοΰ 16 -19 αί. περίο¬ 

δον αξιόλογα είναι τά ΰπ" άριθ. 86-92 καί 98-99 επίσημα έγγραφα. Σημα¬ 

σίαν "ιδιαιτέραν έχει καί τό ΰπ" άριθ. 33 επίσημον έγγραφον διά τήν 
"Ιστορίαν τής Έλλ. γραφής, διά δέ τήν έξέλιξιν τής υπαλληλικής μικρογραμ- 

μάτου γραφής σημαντικά είναι τά ΰπ" άριθ. 36, 57 καί 58 έγγραφα. ΔΓ επί 
μέρους παλαιογραφικάς ιδιομορφίας παραπέμπει ό συγγραφεύς είς τά ΰπ" 

άριθ. 59/60 καί 61 έγγραφα1 δΓ άσυνήθεις βραχυγραφίας είς τά ΰπ" άριθ. 
65 (1098) καί 103 (1015) καί τέλος διά τάς ύπογραφάς είς τά ΰπ" άριθ·. 103 

(1015) καί 109 (1008). Διά τήν "Ιστορίαν τής "Ελληνικής γλώσσης μεγάλης 
σπουδαιότητος είναι τό ύπ’ άριθ. 107 τοΰ έτους 942 επίσημον έγγραφον, 

έτι δέ τά 102, 14 (1421), 13, 1 (1403), 107, 37 : 20, 2:63, 3:9, 9: 35, 

62:70/71, 11 (1320): 52, 31 (1420): 110, 5 (1286): 112, 43 (1326). 

Περιττόν νά έξάρωμεν τήν σπουδαιότητα τών Ικδιδομένων εγγράφων διά τήν 
καθόλου Λαογραφίαν καί τήν γνώσιν τών ηθών καί έθίμούν τής βυζαντιακής 
καί μεταβυζαντιακής εποχής μέχρι καί τής νεοο τέρας. "Αξία σημειώσεως είναι 
καί ή έν τή ΰπ" άριθ. 121, 1 μετρική επιγραφή άπαντώσα "ιδιομορφία. "Από 
θεολογικής άπόψεοος περισσότερον ενδιαφέρον, ώς είκός, έχουσι, τά επίσημα 
£Ιερατικά έγγραφα. "Όθεν διά τύν έπιθυμοΰντα ν" άσχοληθή είδικοότερον 
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περί τό είδος τοϋτο των έγγραφων, παραπέμπομεν εις την πρώτην επιστημο¬ 

νικήν έκθεσιν, ήν έν τη Είσαγοογή εχάστης κατηγορίας Ιερατικών έγγραφων 
έποιήσατο δ εκδότης και δή και α) διά τά επίσημα πατριαρχικά έγγραφα έν 
σ. 212/18- δ) διά τά επίσημα επισκοπικά έγγραφα έν σ. 263' ο) διά τά 

έγγραφα τοΰ Πρώτου (του 'Αγ. Όρους) έν σ. 271/2. Ίνα δ’ έ'χη τις πρό¬ 

χειρον τον πίνακα των έκδιδομένων έν τώ έργηι τοΰτω επισήμων ' 1 ερανικών 

εγγράφων, παρέχομεν έν μεταφράσει τον τίτλον έκαστου τούτων : ο) Επί¬ 

σημα πατριαρχικά έγγραφα: I. Μεθ·“ υπογραφής τοΰ Πατριάρχου : 80/1) 

Λΰσις του Πατριάρχου Χαρίτωνος (1177/8) τοΰ έτους 1177/8 διά μοναχόν 
τι να τοΰ ’Άθω' 82) Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ Πατριάρχου Καλλίστου Α' 

(1350/4 και 1355/63) τοΰ έτους 1350 (;) διά τήν Μονήν τοΰ “Λλυπίου' 83) 

Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ Πατρ. Φιλοθέου (1354/5 καί 1364/76) τοΰ Φ/ρίου 
1367 διά τήν Μονήν τής Λαύρας* 84) Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ Πατρ. 

Αντωνίου Δ' (1389/90 καί 1391/7) τοΰ Ιουνίου 1393 δ ιά τήν Μονήν 
Κουτλουμουσίου' 85) Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ Πατρ. “Ιωσήφ Β' (1416-1439) 

τοΰ Μαίου 1428 διά. τήν Μονήν Κουτλουμουσίου’ 86) Σιγιλλιώδες γράμμα 
τοΰ Πατρ. Ιερεμίου Α' (1520/2. 1523/37. 1537/45) τοΰ Αΰγοΰστου 1530 

διά τήν Μονήν “Ιβήρων' 87) Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ Πατρ. Μητροφάνους 
(1565/72. 1579/80) τοΰ “Απριλίου 1565 διά τήν Μονήν Λαΰρας' 88) Σιγιλ- 

λιώδες γράμμα τοΰ Πατρ. Κυρίλλου Α' Λουκάοειος (1612. 1621/3. 1623/30. 

1630/4. 1634/5. 1637/8) τοΰ Μαίου 1622 διά τήν Μονήν Ιβήρων' 89) 

Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ Πατρ. Κυρίλλου Β' τοΰ εκ Βερροίας (1634. 1635/6. 

1638/9) τοΰ “Ιουνίου 1635 διά τήν Μονήν “Ιβήρων’ 90) Σιγιλλιώδες γράμμα 
τοΰ Πατριάρχου Παρθενίου Δ' (1657/62. 1665/7. 1671. 1675/6) τοΰ Μαίου 
1675 διά τήν Μονήν “Ιβήριον’ 91) Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ Πατρ. Ίωαννι- 

κίου Γ' (1761/3) τοΰ Αΰγοΰστου 1761 διά τήν Μονήν Ίβήρων* 92) Σιγιλ- 

λιώδες γράμμα τοΰ Πατρ. Νεοφύτου Ζ' (1789/94 καί 1798-1801) τοΰ 
Φεβρουάριου 1791 διά τήν Μονήν Ίβήρων. II. ΜείΓ ημερομηνίας (άνευ 
υπογραφής τοΰ Πατριάρχου): 93) “Επιστολή τοΰ Πατρ. Ήσαΐου (1323/34) 

τοΰ Δεκεμβρίου 1325 διά τήν Μονήν Ίβήριον' 94) Επιστολή τοΰ Πατρ. 
“Ησαίου (1323/34) τοΰ Σεπτεμβρίου 1330 διά τον μοναχόν “Ιγνάτιον* 95) 

“Επιστολή τοΰ Πατρ. “Αντωνίου Δ' (1389/90 καί 1391/7) τοΰ “Ιουνίου 1395 

διά τήν Μονήν Κουτλουμουσίου’ 96) “Επιστ. τοΰ ίδιου Πατρ. τοΰ “Απριλίου 
1396 διά τήν Μονήν Παντοκράτορος* 97) “Επιστ. τοΰ Πατρ. Ματθαίου Α' 
(1397-1410) τοΰ “Οκτωβρίου 1403 διά τήν Μονήν Παΰλου' 98) “Επιστ. 

τοΰ Πατρ. Διονυσίου Β' (1537 καί 1545/54) τοΰ Μαίου 1548 διά τήν 
Μονήν “Ιβήρων' 99) “Επιστ. τοΰ Πατρ. Καλλινίκου Ε' 1801/6 και 1808/9) 

τοΰ “Ιανουάριου 1804 διά τήν Μονήν Ίβήρων. III. Επίσημα συνοδικά 
έγγραφα: 100) Συνοδική άπόφασις τοΰ Πατρ. Ίωάννου ΙΒ' (1294/1303) 

τής 5 “Οκτωβρίου 1295 διά τήν Μονήν “Ιβήρων' 101) Έπιστ. τοΰ Πατρ. 
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Ησαίου (1323/34) τοΰ “Οκτωβρίου 1330 διά τήν Μονήν Λαύρας. 5) “Επι¬ 

σκοπικά επίσημα έγγραφα : 102) Επισκοπική δικαστική άπόφασις τοΰ Μελε¬ 

τίου Καμπανείας τοΰ “Απριλίου 1421 διά τήν Μονήν “Ιβήρων. ο) “Επίσημο, 

έγγραφα τοΰ Πρώτου (τοΰ 'Αγ. "Ορους) : 103) Αίυρεά κτήματος, διά τοΰ 
Προκου Νικηφόρου τοΰ “Απριλίου 1015 εις τον Ίβηρίτην μοναχόν Ευθύ¬ 

μιον* 104) Δικαστική άπόφασις ιοΰ Πρώτου Παύλου τοΰ “Οκτωβρίου 1080 

διά τήν Μονήν “Ιβήρων* 105) Δωρεά κτήματος διά τοΰ Πρώτου Λουκά τοΰ 
“Απριλίου 1306 εις τήν Μονήν Βατοπεδίου* 106) Παροχή Κελλιδρίου διά 
τοΰ Πρώτου “Ισαάκ τοΰ Φ/ρίου 1324 εις τήν Μονήν Καρακάλλου. — “Οφείλω 
τέλος νά σημειώσω ότι τον Θεολόγον επιστήμονα ενδιαφέρουν ού μόνον τά 
άνιοτέρω Ιερατικά έγγραφα, αλλά καί τά λοιπά πάντα, επειδή καί ταΰτα αμέ¬ 

σως ή εμμέσως ανάγονται καί εις θέματα φΰσεως έκκλησιαστικο-ιστορικής. 

Λίαν ένδιαφέρουσαι είναι καί αί έν σ. 333 έκδιδόμεναι Βοΰλλαι Πατριάρχων 
τοΰ 14-18 αί., ώς καί τοΰ Πρώτου τοΰ “Αγίου Όρους. 

Γενικιώτερον θά είχον νά παρατηρήσω τά εξής : Ό σοφός καθηγητής, 

οστις εϊπερ τις καί άλλος διηρεύνησε τήν Διπλωματικήν καθόλου Ιστορίαν 
τοΰ Βυζαντίου καί άνΰψο)σε ταΰτην είς άλ,ηθή “Επιστήμην, επιτυχών οΰτω 
ν’ άναδειχθή πατήρ τον αρτισύστατου τούτον κλάδου τής Βυζαντιακής 'Ιστο- 

ρίας, νομίζα) δτι εις έργον, οιον τό μετά χεϊρας, δπερ ασφαλώς επί αιώνας 
θ’ άποβή ανεξάντλητος πηγή καί βοήθημα κύριον διά τους μελετητάς τής 
βυζαντιακής Διπλοοματικής, απαραίτητον ήτο νά έκθεση--έστω καί συνοπτι. 

κώς—τήν Ιστορίαν τοΰ κλάδου τοΰτου καί ν“ άναφέρη τούς πρωτοπόρους 
έρευνητάς των “Αθωνικών “Αρχείων, ώς καί τήν μέθοδον, μεθ’ ής οί προ 
αύτοΰ είργάσθησαν, ϊνα ουτιο καί ή άρτιότης καί τελειότης τοΰ συστήματος 
του έμφανπκωτέρα καί έναργεστέρα καταστή. Θά παρήλαυνεν οΰτω πρόχει¬ 

ρος προ των όμμάταιν τοΰ νέου τυχόν έρευνητοΰ δλη σειρά φιλότιμων μελε¬ 

τητών τοΰ “Αθωνικού “Αρχείου καί θά έγνώριζεν άμα 6 μέλλων ερευνητής 
έξ ύπαρχής τά στάδια, άτινα διήλθε διά μέσου ποικιλότατων αντιξοοτήτων 
ή έν λόγοι) έρευνα, διά νά κατάληξη είς τήν σημερινήν συστηματικωτάτην καί 
άκριβεστάτην επιστημονικήν μέθοδον, ήν ό Καθηγητής Κγοπζ Όό1§·εΐ' είσή- 

γαγε καί έφήρμοσε. Ουτω δε θά είχέ τις πρόχειροι· τήν δλην σχετικήν βιβλιο¬ 

γραφίαν τής Βυζαντιακής Διπλωματικής, είς ήν κυρίως ανήκουν τά έργα των 
επομένων επιστημόνων, παλαιών τε καί συγχρόνων: ΒΓαοοπηίετ, Βάρσκη, 

Ιϊορφυρίου Ουσπένσκη, ]. Μίΐΐίει*, V. Εαη§1οΐ5, Σεβαστιάνωφ, “Αβρά- 

μοβιτς, ΡΜΙ. Με^ει*, Φλοορένσκη, ΜοπΚηΐ&πη, Βασιλιέφσκη, Ζαοΐι. νοιι 
Ι,ίη£εη£Ηα1, Η. Οεΐζετ, Κε^εΐ, Ε. Ρείίΐ, Ε· ΚιιτΙζ, Β. ΚοταΜεν, 

Σωφρονίου Καλλιγά, “Αλεξάνδρου Ααυριώτου, Μ. Γεδεών, Γερασίμου 
Σμυρνάκη, Μιχαήλ Γούδα, Εύλογίου 'Αγιοπαυλίτου, “Αρκαδίου καί “Αλε¬ 

ξάνδρου Βατοπεδινών, Ιωακείμ Ίβηρίτου, Σπυρ. Ααυριώτου, Γαβριήλ 
Σταυρονικητιανοΰ, Σοοφο. Εύστρατιάδου, Χριστ. Κτένα, Βαρλαάμ Γρηγο- 
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ριάτου, Εύδοκίμου Ξηροποταμινοΰ, Κουρίλα Ααυριώτου, ετι δέ ΚίΓδορρ 
Ι,αΕβ, Οαδπεί ΜίΙΙβϋ, Οθπηίΐΐη ΚουΠΙαπΙ, Ρααΐ ΟοΙΙοτηρ και υπέρ πάντας 
του ίδιου σ. τοΰ μετά χεΐρας έργου Β. Πό1§'0Γ καί εΐ τίνος ετέρου. 

Έν τοις επί μέρους θά εΐχομεν προχείρως νά παρατηρήσου μεν τά έξης: 

Περίεργον έφάνη εις ημάς δτι την έν 64,15 μνημονευομένην λέξιν «τχίτζαξ» 

δεν κατώρθωσε νά έρμηνεύση ό σ., οΰδ" ό εις βοήθειαν έλθών Έλλην φιλό¬ 

λογος, ώς εν τη Είσαγτογη άναφέρεται. Και τά συμφραζόμενα άποδεικνΰουν 
δτι πρόκειται περί τής συνηθεστάτης λέξεως «πίδαξ». Πρβ. π.χ. τά έν τφ 
Πίνακι κυρία ονόματα, τά άρχόμενα έκ Τζ. (Τζίων=Δίων, Τζουσμένη=Δου~ 

σμένη, σήμερον Δούσμανη, Τζάσιος=Δάσιος ή καί Δόσιος (σύγχρονον όνομα 
έν Καστόρια). 'Όρα Αθανασίου Μποΰτουρα, Περί τής γενέσεως 
καί έκτάσεως τοΰ ΤΣ (ΤΖ) φθόγγου έν τή Ελληνική γλώσση ("Απόσπασμα 
έκ τοΰ Α' τόμ. τής «"Αγωγής»). Έν "Αθήναις 1917, ένθα έν σ. 8 καί 
πλείονα σχετικά παραδείγματα παρατίθενται : π.χ. τζιάσκαλος=δάσκαλος, 

τζιαβάζω—διαβάζω, τζαχείλης=διαχείλης, έν Λοκρίδι, ό έχων δηλ. μεγάλα 
χείλη, τζάκονος— διάκονος, έν Ήπείρφ, πατσάδα=πεδιάδα, λάτζι—λάδι, 
άποτσιχαλίζω—άποδιχαλίζοη φόντζυλος—σπόνδυλος, τζαμάλα—δάμαλις, έν 
ΈΙπείρο; κ.ά. Καί διά την σπανίαν λέξιν «νπάνοιξις» (111, 18 Β. 112, 22) 

εχομεν ημείς μαρτύριον καί έκ τοΰ Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, Όμιλ. εις την 
αρχήν τοΰ έτους, Μι^ηο Ρ.Ο. 185, 544 Ο/Ό 

Έκ τοΰ Πίνακος των όνομάτο^ν των μερών ελλείπει τύ : «Ήδοβροβί- 

κεια» (44,9), αλλαχού όμως υπάρχει τό : «Δοβροβίκεια» (9,9:85, 62:37, 

60:74/7, 333. Πρβ. τό «Άραβενίκεια» έν 107, 6/7Β καί «Άραβενικιοκης» 

εν 109, 31 Β). Κακή φαίνεται μοι ή άνάγνωσις «'Ηδοβροβίκεια». Μήπως 
«Ή Δοβροβίκεια» δέον νά γραφή;—Τφ «Τρεβίσηνα» (44, 16) αναλογεί ή 
σημερινή «Τρεμπεσίνα» μεταξύ Τεπελενίου καί Κλεισούρας έν Βόρεια; 

"Ηπειρο;.—Νΐ\ 20, 11. Διά τό «μέγας παπίας». 'Όρα Κωδινόν καί Μανασ- 

σήν. *Έτι δέ Β ί: 0 ί η, δρΐίΐΟνζ. νετί. ιι. \νίΓίδθ1ι. 46.—Νγ. 22 (σ. 67/8): 

'Όρα τό πρόσταγμα τοΰ Μανουήλ Β' Παλαιολόγου (1391 -1425) παρά 
—Νγ. 30 (85, 1) «αύθεντ(ός) μου» ή όρθότερον «αΰθέντ(ου) μου»;— 

Νγ. 33 (92, 32/33): «διά τοΰ πρωιοθρόνου καί [ύπερ]//τίμου "ίωάννου». 

Ούχί ορθώς έν τοΐς σχολίοις λέγεται, οτι πρόκειται περί τοΰ μητροπολίτου 
Σκοπιών, δστις ουδέποτε έφερε τον τίτλον τούτον. Πιθανώτατα πρόκειται 
περί τοΰ μητροπολίτου Ήρακλείας καί Θρακικής. Πρβ. Μ ίί 11 0 γ, Ηΐδϋο- 

Πδοΐιβ ϋεηΕπΊ&ΙΙεΓ ίη άετ Κίοδίεπι άοε ΑΩιοδ. λΑίβη 1850 σ. 93/7.—Νγ. 

35 (101, 7) : «ησυχαστήρια. πα...»=γρ. ίσως «ησυχαστήρια πα(ρακείμενα)».— 

Νγ. 35 (102, 67) : «Πράβλακα» («Προάβλακα» 37, 65) γρ. «Πρόβλακα». 

Είναι ό τής διώρυγος τοΰ Σέρξου «Προαύλαξ».—Νγ. 37 (107,13) : Αυτόθι 
108, 114: "Αντί «Πορτιατίσσης» γρ. «Πορταϊτίσσης». 

Παρά τάς επί μέρους λίαν έπουσιιόδεις ταύτας παρατηρήσεις, τό έργον 
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είναι καί θά μένη μνημειώδες. Φιλόλογοι, Θεολόγοι καί Νομικοί οφείλουν 
νά χαιρετίσουν έκθύμως την λαμπράν ταύτην έκδοσιν επισήμων διπλωματι¬ 

κών εγγράφων τής βυζαντιακής, μεταβυζαντιακής καί νεωτέρας Ελληνικής 
εποχής, ιδιαίτατα δέ οΐ "Ελληνες επιστήμονες, εις τήν Βιβλιοθήκην των οποίων 
το έργον τοΰτο τήν πρώτην πρέπει να καταλάβη θέσιν. "Ιδία αϊ Βιβλιοθήκαι 
των επίσημων εκκλησιαστικοί Αρχών, ώς καί των Μονών, πρέπει νά σπεύ- 

σουν ν" αποκτήσουν τό αναφαίρετου καί διαρκοΰς αξίας πολυτιμότατον τοΰτο 
έργον, παρά τήν σχετικώς υψηλήν τιμήν τής πωλήσεώς του (κοστίζει υπέρ 
τάς 500.000 δρχ.),πρίν ή δ περιορισμένος άριθμός τής έκδόσεοος των χιλίων 
ή ρ ιθμη μένω ν άντιτύτων έξαντλ ηθ ή. 

Ως πρύς τον δεύτερον τόμον των φωτογραφιών καί εικόνων δεν έχω 
παρά νά θαυμάσιο τήν καλλιτεχνικήν άποτύπωσιν. 

ΚΩΝ. Γ. ΜΠΟΝΗΣ 

Ρ 

Ν ν α η ζ Ο ο I </ β ν, ΚβοΜα ΰι/ζαηΙϊηΐΜΐϊϋ ΡναΗΙΙ;α άθ8 14. Ιαίινίηιη- 

άοΐπ [αν άα5 ΑΠχηίϊοΦ.Γ ΙΰβΓΟη ιηί,Ι άιρΙοιηαΙί&οΗβη, ερί'αΰΜίβΙιβη, 

νβηοαΙΙαηίβ - αηά 8οζίαΡ/βΜΐΐίβίιίΐίοΐιβη ΒβηιβιΊαικι'/βη. ΜϊιηνΙιβη 

ί’Ριί) Α'. 127 (ΑϋίιαηάΙηηρ/βη <ία· ΒαρανΒοίιοι ΑΙ.αάαη ίβ άβν Τϊ Έν- 

χβη8θ)ια(Ίβη, ρϊιΐΐοζορίι ίχοίι-Ιι άώο/άειώσ Κ1α8&ν ΝΙ<’. Ηβ{Ί 28!. 

Έν τά> έργφ τούτιρ δ συγγραφεΰς, γνιοστότατος ερευνητής τής ιστορίας 
και των αρχείων τοΰ Αγίου "Όρους, εκδίδει καί λεπτομερώς υπομνηματίζει 
ές πρακτικά, δεκάτου τετάρτου αιώνος, άναφερόμενα εις τήν 'Αγιορειτικήν 
μονήν των "Ιβήρων, περί ών γενικώτερον είχεν ήδη διαλάβει έν τφ έργω 
του τφ υπό τον τίτλον Αιΐδ (Ιοη δοΙιβίζΙζαιιιηΐΘΓη ά©8 1ΐ0ΪΠ§6ΐι Β0γ§08. 

Εις τήν μακράν εισαγωγήν του δ Όό1§·0ΐ' πραγματεύεται περί των έκδι- 
δομιένοον έγγράφιον και τοΰ περιεχομένου αυτών, κάμνει δέ σημαντικάς 
παρατηρήσεις γλο^σσικάς, γεωγραφικός καί άφοροόσας εις οικονομικά, δημο- 

γραφικά καί διοικήσεως ζητήματα. Τής εισαγωγής επονται τά κείμενα των 
έί πρακτικών, έν τέλει δέ παρατίθεται πίναξ τά>ν έν αυτοΐς ειδικών φράσεων, 

ώς καί των σπανιότερων λέξεων μετά ερμηνείας αυτών. Εις τον πίνακα τού¬ 

τον χρήσιμον θά ήτο, αν άνεγράφοντο καί αί έν τοΐς κειμένοις απαντώ μένα ι 
άκαταχιοριστοί /.έξεις, αΐτινες καί άρκεταί καί ένδιαφιέρουσαι είναι. 

Καί τά έγγραφα τα.ΰτα, ώς είναι φυσικόν, μάς διδάσκουσι πολλά, έν 
σχέσει μέ τον ιδιωτικόν, κοινωνικόν καί γεωργικόν βίον τής τότε εποχής, 

τήν φορολογίαν, τά νομίσματα, τά τοπίονύμια, τά κύρια ονόματα καί οικο¬ 

γενειακά επίθετα, τά γεωγραφικά ονόματα, τά επαγγέλματα κτλ. 
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Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα είναι δσα έξ αυτών μανθάνομεν περί διαφό¬ 

ρων γλαισσικών τύπων και φωνητικών φαινομένων, ών πιστοποιείται οΰτω 

ή παλαιοτέρα μνεία. 

Ό συγγραφευς, ως ανωτέρω έλέχθη, καλώς ποιων, έν τελεί του έργου 
του παρέθηκε πίνακα λέξεων μετά ερμηνείας αυτών. Είναι Αξιοσημείωτον 
δτι, μή Έλλην αυτός, δρθώς τάς ερμηνεύει, καίτοι αυται άναφέρονται ενίοτε 
εις ζητήματα, ών μόνον Έλλην ήδΰνατο νά έχη ακριβή άντίληψιν. 

Διά τινας έν τοΰτοις τών ερμηνειών τούτων θά είχε τις διάφορον γνυδ- 

μην : θύτου τό λινοβροχεΐον (Α. 30} δεν είναι φόρος διά την χρησιμοποίη¬ 

σή χώρου προς ξήρανσιν φορεμάτων. Πρόκειται περί τόπου ένθα υπάρχει 
ύδωρ, έν ο> βρέχουσι τό λινάριον, ΐνα τούτο μαλακώση και κοπανισθή ευκό¬ 

λως. Πβ. τό έν Α. 360 «τον έτερον ποταμόν οΰπερ και λινοβροχεΐον εύρί- 

σκεται τής αυτής μονής». Την ορθήν άλλως τής λέξεως σημασίαν έδωκεν ό 
συγγραφευς εις τό έτερον έργον του Ατίδ άοιι ΒοΙιαΐζΡαπιιηοπι οΐοδ ΙιείΗ^εη 

βετ§:05, έν σ. 37. 

Τό έν Α. 235 Κλοστομάλου δρθώς έχει Κλωστομάλλου. Πρόκειται 
δήλα δή περί Ανδρος έχοντος κεκλωσμένας τάς τρίχας τής κόμης. Πβ. τά 
γνοοστά Βυζαντινό οικογενειακά επίθετα Κλωστόμαλλος καί Κλωστομάλλης, 

τά μνημονευόμενα εις του ΜΐΕΙοδίοΙι-ΜίίΙΙετ τά Αοία εί: Πί ρΐοηιπία, 3,104 

και 5,26, ώς καί τό έν τώ περί ου ό λόγος έργο.) ΕΚ 75 Μιχαήλ του Κλω¬ 

στογένη. 

Τό έν Λ. 407 μυλαυλακον είναι ούχί ΜϋΙιΙοηρΙοΑζ, άλλα τό αύλάκιον 

δι’ ου διοχετεύεται τό τον ύδοομύλιυνα κινούν ύδωρ. 

Το έν V. 36 χοίροτεχνάρης γραπτέον χειροτεχνάρης, ήτοι ό τεχνίτης ό 
άποζώνέκ τής διά τών χειρών του ασκούμενης τέχνης.Έν τοΐς ΓΙροδρομείοις 
ποιήμασι (Η0550ΐΐπ£-Ρ0ΓηοΙ\ Ροόιιιοδ ΡτοάΓοηιίςιΐΘδ, IV, 89β,107α) φέρε 
ται τό χειροτεχνάριος. Και το αυτόθι Χορηγάς γραπτέον Χωρηγάς—ό άσβε- 

στοπώλης ο π (υλών τήν άσβεστον την καί νυν χωρόγι λεγομένην (—έγχουρυ- 

γον άσβεστον). Καί τό έν V 248 Πολυπρίκης φρονώ δτι δέον Πολυπροίκης 
νά γραφή. Τέλος τό έν Α. 21 λιγέα δέον λυγέα νά γραφή. Πρόκειται διά 
τήν τών αρχαίων λύγον, ήτις νυν κοινώς λυγαριά καλείται. 

Άλλ" άς άφήσοηιεν τάς λεπτομέρειας. Τό έργον, δεικνύον τήν υπό τού 
συγγραφέως έκ περιουσίας γνώσιν τών θεμάτων, περί ών ό λόγος έν τοΐς 
πρακτίκοΐς, ώς καί τών ποικίλ(υν κλάδων τής περί τά Βυζαντινά έρεύνης, καί 
δή καί τής διπλωματικής, έχει έκδοθή καί ύπομνηματισθή κατά τρόπον υπο¬ 

δειγματικόν, μέ πλήρη βιβλιογραφικήν ένημερότητα καί είναι χρησιμώτατον 
διά πάντα ερευνητήν τού βίου καί τής γλώσσης τών Βυζαντινών. 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 
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Ρ. Ο Η α ν α η ί $, ΊΊιβ ΒΙανίο ΕίβηιβηΙ ϊη Βι/ζαηΙίηβ Αδία Μίηον %η 
Ιΐιβ ΤΜτίββηϋι Οβηίηνί). ΒηιχβΙΙβ-8 1948. (Εχίναίί άβ «Βμζαηίίοη», 

τόμος XVIII, οελ. 69-83). 

Ό καθηγητής κ. Χαρανής θίγει μέ τήν μελέτην του ταΰτην έν πολύ 
ενδιαφέρον ζήτημα. Πρώτος ό V. Ι,απιειηδίίγ ήσχολήθη έπισταμένως μέ τό 
πρόβλημα τής έγκαταστάσεως Σλάβων εις τήν Μικράν "Ασίαν υπό τών 
Βυζαντινών αρχών. Τά πορίσματα τής έρεύνης τού ΕειιηειηδΡγ έδημοσιεΰ- 

θησαν εις τό βιβλίον του «Περί τών Σλάβων εις τήν Μικράν Ασίαν, Αφρι¬ 

κήν καί Τσπανίαν» (ρωσ.), Πετροΰπολις 1859. Δυστυχώς δμιος πολλαί από 
τάς γνώμας του είναι αυθαίρετοι, ύπαγορευθεΐσαι υπό σκοπών άλλοτρίων 
προς τήν επιστημονικήν αλήθειαν. "Αργότερον δ Β. Ρ&ιιοΗοιιΕο έγραψε μίαν 
πολύ άξιόλογον μελέτην υπό τον τίτλον «Μνημεΐον τών Σλάβων εις τήν Βιθυ¬ 

νίαν τού Ζ' αίώνος» (έν «ΙζνίοδΗγα ΚμδδΕα^ο ΑΓοΙιβοΙο^ιοΙιοδΚα^ο 
ΙηδϋΚιιΙα ν Κοηδίαηΐίηοροΐβ», τόμ. 8 (1902), 1 κέξ.), βασιζομένην επί ενός 
άνευρεθέντος ύπ’ αυτού μολυβδοβούλλου. Τό ζήτημα τής χρονολογίας τού 
μολυβδοβούλλου αυτού, καθώς καί τής έν γένει άναγνιοσεως, εγινεν άντικεί- 

μενον επιστημονικών συζητήσεων μέχρις ακόμη τών ήμερων μας (βλ. κυρίως 
τό άρθρον τού Ο. ΒοΙιΙαηιΒοτσοΓ έν <<Βγζ. Ζείΐδοΐιηίΐ:», 12 (1903), 277 

κέξ.). Εις τάς βασικός δύο αύτάς μελετάς θά ήθελον νά προσθέσω καί τάς 
κάτωθι, μή μνημονευομένας μέν υπό τού κ. Χαρανή, αλλά πολύ χρησίμους 
διά τήν μελέτην τού δλου προβλήματος: Κ. Ν ί 0 ά 6 τ 1 0, «Περί Σλαβικών 
έποικήσεων εις τήν Μικράν Ασίαν καί Συρίαν από τού Η' έως τού Ι' αίώ¬ 

νος» (τσεχ.) εις «ΒόοπιίΚ ρο δΐ3.νγαπον6(1»· τόμ. II, Πετροΰπολις 1907, 

Υ τι. Κ η 1 ά 1ί ο ν 5 Ε γ, «'Ιστορία τού Βυζαντίου» (ρωσ.), τόμ. Γ', Κίεβον 
1915, σελ. 253 κεξ., 360 κέξ., δπου ό συγγραφεύς αφιερώνει σχεδόν ολόκλη¬ 

ρον κεφάλαιον περί τού ζητήματος, καθοδς καί τό άρθρον τής Α. V ί 3 1ι ιι γ &- 

Ιίονε, «Έγκατάστασις Σλάβων εις τήν Βιθυνίαν κατά τον Ζ' αιώνα» 

(ρωσ.) εις «νβδίηίΕ άτενηοί ίδίοπι», I (1940), σ. 138-141. 

'Ως γνοιστόν, αΐ ίστορικαί πηγαί αναφέρουν τρεις εγκαταστάσεις Σλάβων 
έκ τής Βαλκανικής Χερσονήσου εις τήν Μικράν "Ασίαν. Ή προυτη εγινεν 
υπό τού αύτοκράτορος "Ιουστινιανού Β' κατά τό έτος 688, ή δεύτερα έπί 
Κωνσταντίνου Ε' (741 - 775) καί ή τρίτη κατά τό 1129 ή 1130, οτε ό "Ιωάν¬ 

νης Β' έγκατέστησεν εις τά περίχιορα τής Νικομήδειας Σέρβους αιχμαλώτους. 

Ό Ραηο1ΐ0πΡο όμως, θεωρών τό μολυβδόβουλλον τό όποιον εύρεν ώς άνή- 

κον εις τό έτος 650, έφθασεν εις τό συμπέρασμα δτι έγκατεστάθησαν Σλάβοι 
εις τήν Μικράν "Ασίαν ήδη πρό τού 650. Ό κ. Χαρανής συμφωνεί εις τήν 
μελέτην του μέ τήν γνώμην τού ΡαπείιοηΕο περί τής πρώτης έγκαταστάσεως 
Σλάβων εις τήν Μικράν "Ασίαν έπί Κώνστα (642-668) ή ολίγον ένωρί- 

τερον. Ή γνώμτ] δμους αυτή δεν στηρίζεται έπί ασφαλών βάσεοον, διότι δεν 
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ’Έτΰζ Ι©’ 22 
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δυνάμεθα νά άποδείξωμεν έπαρκώς δη τό μολυβδόβουλλον ανήκει εις τό έτος 
650 και οχι άργότερον, δπως προέτειναν οί ΚιιΙειΕονεΕΥ (694/695 ή 709/10), ϊ 
εν 'Ιστ. Βυζ., τ. 3,6,265, ΟΓό^οίΐΌ καί ΟδίΓΟ^ΌΓδΙ^Υ (694/695), οΰτε οτι 
δ Θεοφάνης (εν Χρονογρ., 1,348, έ’χδ. άο Βοογ) εννοεί Σλάβους έκ Βιθυνίας. 

Είναι εύκολωτερον νά εννοήσω μεν εδώ Σλάβους εκ τής Βαλκανικής συμπο- 

λεμούντας μετά των Βυζαντινών κατά τών Σαρακηνών (πρβλ. Ο. V ε γ- Α 

η 3. (1 5 ίε υ, Αιιοίοηΐ; Κ.ιΐ55ΐ&, σ. 247, ό όποιος γράφει οτι δεν πρόκειται 
εδώ περί Σλάβων εγκατεστημένων εις Μικράν 9Ασίαν). 

Μετά την άπαρίθμησιν καί ταξινόμησιν τών ιστορικών πηγών, ό κ. Χα¬ 

ραγής προχωρεί εις την έξέτασιν ώρισμένων σημείων του δλου ζητήματος. 

Μετ5 επιστημονικής άντικειμενικότητος ελέγχει τάς παραλόγους θεωρίας μερι* | 

κών βυζαντινολόγων, οί όποιοι εξογκώνουν τούς αριθμούς τών Σλάβων εις 
την Μικράν Ασίαν καί οί όποιοι είναι τής γνώμης οτι αί παρατηρηθεισαι 
άλλαγαί εις την αγροτικήν οικονομίαν τού Βυζαντίου κατά τον Ζ' αιώνα 
οχρείλοντο εις τούς Σλάβους. Ό κ. Χαρανής έχει άλλωστε άσχοληθή μέ τό 
ίδιον ζήτημα καί εις προηγουμένην μελέτην του «Οπ Βίε δοοίαΐ δίπιοίητε 
οί Βίο Εείΐετ Κοηι&η Κπιρίτο» (ΒγζαηΒοπ, XVII (1944-1945), σελ. 48), 

δπου γράφει μεταξύ άλλων : «Δεν υπάρχει αμφιβολία οτι ύπήρχεν ήδη προ 
τού Ηρακλείου εις την αυτοκρατορίαν ελεύθερα ιδιοκτησία καί ελεΰθεραι 
κοινότητες χωρικών». 

"Αλλοι μάλιστα, δπως ό Ρ. Ιΐ5ρ6ΐΐδΕγ ('Ιστ. τής Βυζ. Αυτοκρατορίας Α 
(ρωσ.), τόμ. I, σ. 685-686), ϊσχυρίσθησαν οτι οί Σλάβοι τής Βιθυνίας συνέ- 

βαλον εις την διαμόοφωσιν τού θεσμού τών Θεμάτων εις την Μικράν 
Ασίαν. Είναι λυπηρόν οτι όλόκληροι θεωρίαι περί δήθεν Σλαβικών επιδρά¬ 

σεων επί τών βασικών θεσμών τού Βυζαντίου έπλάσθησαν, ιδιαιτέρως δέ¬ 

κατα τον παρελθόντα αιώνα, μή βασιζόμεναι έπί αντικειμενικών έρευνών, 

καί δυστυχώς υιοθετούνται σήμερον καί πάλιν υπό Σλάβων ιστορικών. 

Ούτω ό Β. Οοπαηον, μία από τάς ίστορικάς αυθεντίας τής Σοβιετικής 
Ρωσίας σήμερον, γράφει τάς έξης χαρακτηριστικός λέξεις, ενδεικτικός τοϋ 
τροπου μέ τον οποίον μελετούν οί Ρώσοι την Βυζαντινήν ιστορίαν : ! 

«Έάν τό Βυζάντιον ήδυνήθη να ζήση δέκα καί πλέον αιώνας μετά τήν 
πτώσιν τού Δυτικού Ρωμαϊκού Κράτους, έάν κατςορθχοσε νά παίξη τον μεγά- 

λον ιστορικόν ρόλον τού μεσάζοντος μεταξύ τού αρχαίου κόσμου καί τής επο¬ 

χής τής Μεταρρυθμίσεως, τού 5Ανθρωπισμού καί τής Αναγεννήσεως, τούτο 
δεν οφείλεται εις τήν άφηρημένην ιδέαν τής «Ελληνικής Αυτοκρατορίας», 

δπωςέκάλεσαν τό Βυζάντιον οί αντιπρόσωποι τής αστικής ιστορικής επιστήμης, 

άλλα εΐς τούς Σλάβους, τον φυσικόν των σχηματισμόν, τήν κοινωνίαν των»1. 

1 Βλ. «Αί Σλαβικαί έποικησεις κατά τον Τ' αιώνα καί ή κοινωνική των συγ- 

κρότησις* έν Υθδΐιϋΐί άι-σνηεΐ ϊδίτοπί, I (1939), σ. 318. 

Βιβλιοκρισία 

Σχετικώς μέ τήν στάσιν τού Θωμά τού Σκλαβηνού επί Μιχαήλ Γ', τήν 
οποίαν μερικοί ειδον ως καθαρώς Σλαβικήν ύπόθεσιν, ό κ. Χαρανής ευκό¬ 

λως μάς πείθει διά τών επιχειρημάτων του οτι δέν πρόκειται περί «εθνικής» 

επαναστάσεως, αλλά περί στάσεως, τής οποίας οί παράγοντες ήσαν κοινωνικοί, 

θρησκευτικοί καί πολιτικοί καί εΐς τήν οποίαν ελαβον μέρος πληθυσμοί αδιά¬ 

κριτου έθνικότητος. Προσθέτω εΐς τήν βιβλιογραφίαν τού κ. Χαρανή περί 
τής στάσεως τού Θωμά καί τήν μελέτην τού Ε· Ε ί ρ 5 1ι ί 1 5, «Ή στάσις 
τού Θωμά τού Σκλαβηνού καί ό αγροτικός κόσμος τού Βυζαντίου κατά τον 
Η' καί Θ' αιώνα» (ρωσ.)ι, ό όποιος υποστηρίζει επίσης τον εύρύν χαρακτήρα 
τής στάσεως. 

"Αλλα ζητήματα μέ τά όποια άσχολεΐται ό σ. είναι ή χρονολογία τής 
έξαφανίσεως τών Σλάβων εΐς τήν Μικράν Ασίαν καί ή ερμηνεία τού ονόμα¬ 

τος Σκλαβησιάνοι, τό οποίον απαντάται εΐς τούς Βυζαντινούς ιστορικούς2 καί 
διά τού οποίου εννοούνται απόγονοι τών Σλάβων τής Βιθυνίας ρητώς εΐς 
τάς περισσοτέρας τών μαρτυριών. Ό κ. Χαρανής είναι τής γνώμης οτι ύπήρ- 

χον λείψανα τών Σλάβων, τών έγκατασταθέντων κατά τον Ζ' αιώνα εΐς τήν 
Βιθυνίαν ακόμη καί κατά τον ΙΓ' αιώνα, κατά πάσαν δμο3ς πιθανότητα πολύ 
μικρά. Δυστυχώς τήν χρονικήν περίοδον τού Ιξελληνισμού τών Σλάβων τής 
Μικράς Ασίας δέν δυνάμεθα νά καθορίσω μεν μετ’ ακρίβειας, διότι αί πηγαί 
σιωπούν περί αυτών από τού Ι' αΐώνος καί εντεύθεν. 

Τό όνομα Σκλαβησιάνοι ερμηνεύεται υπό τού σ. ώς σημαίνον εΐς δλας 
τάς περιπτώσεις τούς απογόνους τών Σλάβων, τών έγκατασταθέντων εΐς τήν 
Βιθυνίαν. Επίσης, κατ5 αυτόν, ή χρήσις τού ονόματος Σκλαβησιάνοι, αντί 
τών κοινών Σκλαβηνοι ή Σκλάβοι κλπ., δέν δηλοΐ εθνολογικήν άλλοίωσιν. 

Ή καταγωγή τού τύπου Σκλαβησιάνοι, λέγει, εύρίσκεται εΐς τήν τοπωνυμίαν 
Σκλαβισία (Θεοφάν. Συνεχ. (Βοπη), 379), ή οποία κατά τον σ. έδήλου 
τήν περιφέρειαν εΐς τό θέμα Όψικίου, δπου οί Σλάβοι κατώκουν. Νομίζιο 
δμως οτι πλέον πιθανή είναι ή ερμηνεία τού καθηγητού κ. 9Αμαντού, δια- 

τυπωθεισα εΐς τήν μελέτην του «Σκλάβοι, Σκλαβησιάνοι καί Βάρβαροι» 

(«Πρακτικά τής Άκαδ. Αθηνών, 1 (1932), σ. 333). Ό κ. "Λμαντος νομίζει 
οτι τό όνομα έπλάσθη κατ' αναλογίαν τού Θρακησιάνος=στοατιώτης τού 
θέματος Θράκη σ ίου, δπως έπλάσθη ακριβώς καί ό τύπος Καραβησιάνος καί 
έδήλου στρατιώτην ωρισμένου τάγματος, ΐδρυθέντος έκ Σλάβων έν Μικρά 
’Λσία. Θά έπρεπε, νομίζω, νά μνημονευθή ή μελέτη τού κ. Άμαντού εΐς 
τήν εργασίαν του κ. Χαρανή, διότι χύνει φως εΐς τό πρόβλημα, έφ9 δσον ό 

1 Έν «νββΐιιίίί άΐ'βνηεϊ ίδίοπϊ», I (1939), σ. 352-65. 

8 ’Έπιΰι Κ. Πο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν., 4ε Οειειη., 1, 663, 666' 4ε &4ηι. ίιηρ., 3, 

223. Θεοφάν. Σ· υ ν ε χ. 474. 
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τΰπος Σκλαβησιάνοι απαντάται πάντοτε έν σχέσει μέ στρατιωτικός επιχειρήσεις. 

"Οσον αφορά εις τήν χρήσιν του ονόματος Σκλαβησιάνοι διά τούς Σλά- 

βους^ τής Βιθυνίας, έχουν διατυπιοθή γνώμαι διαφορετικοί προς τάς των 
κ.κ. Αμάντου καί Χαρανή, Ο Ε- Σοφοκλής-Άποστολίδης θεωρεί τούς 
Σκλαβησιάνους, τούς μνημονευόμενους υπό τού Πορφυρογέννητου, Όο 
αάιηΐη. ίηιρ., 223 (Βοηπ), ώς «Σλάβους κατοίκους τής ηπειρωτικής Ελλά¬ 

δος» (Βορίιοοίοδ, Εοχίοοη, εν λ.). Ο δέ Ο. ΗοΓίζδεΓ^ τούς θεωρεί εις τήν 
περίπτοοσιν αυτήν Βουλγάρους. Επίσης ό καθηγητής κ. Ζακυθηνός κλίνει 
υπέρ τής γνώμης ότι δεν πρόκειται εδώ περί των Σλάβων τού Όψικίου 
(Δ. Ζ α κ υ θ η ν ο ύ, «Οί Σλάβοι έν Έλλάδι», σ. 54). 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΣΟΥΛΗΣ 

Λί α χ V α 8 μ β ν, Βΐβ ρηβϋΗίδΰΗβη Ιβίιηιυδήβν ίνη 8βν1)θ-Κνοαϋ- 

δβΐιβη. ΒβνΙίη 1944. (ΑΜιαηάΙηηρβη άβν Ρνβιΐδδϊδβΐιβη ΑΙίαάβηιΐβ άβν 

\νί88βη8ο1ιαββη. Ιαίιτραηρ 4944. ΡΜΙοΒΟρΜδοΙι-ΜδΙονίδοΙιβ Κ1α$8β 
Νν. 8). Σελ. 1-154+VI. 

Είναι εξαιρετικώς εύχαριστον τό γεγονός δτι κατά τά τελευταία έτη 
έγράφησαν μερικά!^ σοβαραί έργασίαι, σχετικαί μέ τό ζήτημα τής έπιδράσεως 
τής Ελληνικής γλωσσης επί των γλωσσών των γειτόνων μας. Έκ τών τοιού- 

των εργασιών καθίσταται καταφανές δτι ή έξασκηθεϊσα έπίδρασις υπήρξε 
τεραστία καί συνετέλεσε κατά εξαιρετικώς ευεργετικόν τρόπον εις τήν εξύψω- 

σιν τού πνευματικού καί κοινωνικού επιπέδου τών Βαλκανικών λαών. 'Ως 
τοιαύτας εργασίας αναφέρω τήν μελέτην τού Ε α (1 ί 5 1 α 5 Οαΐάί, 1,63 

ΐΏοίδ <Τοπ§ίη6 ιιέο-^Γοο^ιιο βπ ΓουπίΕΐη ό Γέροραβ άεε Ρΐιαηαποΐοε, 

ΒιιάαροδΙ; 1939, καθώς καί τού Α. ΚοδεΗί, Α15αηοτοηι&ιιΐο&, I. Όβ 
1 χηίΐυοηοθ άιι §Τ60 οί άη δΙανο ηιοπάίοηοΐ δΐιτ Ραίό&ηαίε οί: Ιο ΐΌΐιιηαίη, 

«Βιιΐΐοίίη άο. ΓΑπ^αίδΒςυε», X (1942), 76-90. 

Εις τον αυτόν κύκλον ανήκει καί τό τελευταιον βιβλίον τού καθηγητού 
κ. Μαχ νοδΓπετ, άνάλυσιν τών περιεχομένων τού οποίου δίδω εδώ. Ό κ. 
ναδίηετ, οστις υπήρξε καί μαθητής τού Άθ. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, 
εργάζεται , από πολλών ετών μέ τό ζήτημα τής έπιδράσεως τής Ελληνικής 
γλώσσης επί τών Σλαβικών γλωσσών, καρπός δέ αυτής τής εργασίας υπήρξαν 
κυρίως αϊ μελέται αυτού : θΓ0Εο-8ΐαν.|αη5Εϊ]ε &ί]κάγ έν 
«Ιζν&ίό'α οίχΙοΐ6χιι> ηΐδδΕα^ο ί δίονοποδίί», XI, 2 καί XII, 

2 (1906- 1907), καί «86οππΕ οΐάείοιιίΐα πΐ55ΐί3§Ό ΐ&ζγΕμ ί δΙονθποΒίΐ». 
86 (1909). 
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Συνέχειαν αυτών αποτελεί καί τό τελευταιον τούτο αυτού βιβλίον, φέρον 
τον τίτλον: «Έλληνικαί δάνειαι λέξεις εις τήν Σερβο-Κροατικήν». 

Τό δλον βιβλίον άποτελείται έκ δύο τμημάτων. Εις τό πρώτον μέρος δ 
σ. πραγματεύεται έν συντομία τάς ιστορικός σχέσεις μεταξύ Ελλήνων καί 
Σέρβων, καθώς καί τήν φΰσιν τών δανείων λέξεων, όμοΰ μετά γενικών τινων 
γλωσσολογικών παρατηρήσεων. Τό δεύτερον μέρος αφιερώνεται άποκλειστι- 

κώς εις τήν καταγραφήν δλων τών δανείου ν λέξεων κατ’ αλφαβητικήν σειράν, 

αί δποΤαι συνοδεύονται υπό παραπομπών εις τά κείμενα ένθα εύρίσκονται, 
ώς καί υπό ειδικών γλωσσολογικών παρατηρήσεονν. 

Ή Ελληνική έπίδρασις έπί τών χωρών τών ευρισκομένων επί τής ανα¬ 

τολικής ακτής τής 'Άδριατικής θαλάσσης χρονολογείται από τά τέλη τού 7 

αιώνος π.Χ., οτε οί "Ελληνες ίδρυσαν τάς πρώτας αποικίας των εις τάς χώρας 
αύτάς, κατοικουμένας τότε υπό "Ιλλυρικών φύλισν. Λείψανα τής αρχαίας ταύ- 

της Ελληνικής έπιδράσεοος εύρίσκονται έτι καί σήμερον εις μερικός τοπωνυ¬ 

μίας μερών υπαγόμενων εις τήν Γιουγκοσ?ναβίαν. Αί τοπωνυμίαι αύται διε- 

βιβάσθησαν εις τούς έλθόντας εκεί Σλάβους υπό τών έκλαηνισθέντων Ιλλυ¬ 

ριών, οίτινες τάς ειχον προσλάβει παρά τών Ελλήνων αποικιστών. Ούτως 
έχομεν σήμερον εις τήν Γιουγκοσλαβίαν τά γεωγραφικά ονόματα : Βίδαη, 

Βιιάηα, 8ρΙίί} Ηυαν κ.ά., τά όποια είναι παρεφθαρμέναι υπό τών Σέρβων 
μορφαί τών αρχαίων ελληνικών 'Ρίζων, Βονϋόη, Άσπάλαϋον, Φάρος. 

Ή κυρία όμως περίοδος τής έπιδράσεως τής Ελληνικής γλοδσσης έπί 
τών Σέρβων καί Κροατών είναι χωρίς αμφιβολίαν ή Βυζαντινή, διότι κατά 
τήν περίοδον αυτήν οί Σέρβοι, δπως καί άλλοι Σλαβικοί λαοί, δέχονται τον 
Χριστιανισμόν, τήν νομοθεσίαν, τήν τέχνην καί τήν γραφήν από τούς Βυζαν¬ 

τινούς, τά όποια έχρησίμευσαν ώς βάσεις διά τήν άνάπτυξιν τής πολιτικής 
τα>ν όργανώσεως καί τής έθνικής των φιλολογίας καί τέχνης. "Αργότερον, 

κατά τήν εποχήν τής Τουρκοκρατίας, οί "Ελληνες έξηκολούθησαν νά έξασκούν 
έπί τών Σέρβων ευεργετικήν έπίδρασιν διά τής εκκλησίας ή διά τών σχολείων 
καί τών Ελληνικών κοινοτήτων. Ή ευεργετική δέ αύτη έπίδρασις κατά τούς 
τελευταίους αιώνας αναγνωρίζεται καί υπό Σέρβων ιστορικών, ώς π.χ. τού 
Βλ. Γεώργεβιτς, εις τό βιβλίον του: Ελληνική καί Σέρβική παιδεία (σερβ.), 
Βελιγράδιον 1896. 

Ό κ. ναδηιοι*, βασιζόμενος έπί ιστορικών δεδομένων καί γλωσσικών 
νόμων, παρατηρεί δτι μέγα μέρος τών δανείων δεν έγένετο κατ’ ευθείαν έκ 
τής Ελληνικής, αλλά δι’ άλλου μεσάζοντος λαού. Αναγνωρίζει δέ τρεις τοιού- 

τους μεσάζοντας: α) τούς Βουλγάρους, β) τούς "Ιταλούς, γ) τούς Τούρκους. 

Ό ολικός αριθμός τών δανείων λέξεων έκ τής Ελληνικής εις τήν Σερ- 

βο-κροατικήν ανέρχεται, κατά τον κ. ναδίιιετ, εις 809, έκ τών όποίιον 261 

άναφέρονται εις έκκλησιαστικά αντικείμενα, τίτλους κλπ., 12 εις τήν έκπαί- 

δευσιν, 78 εις τήν διοίκησιν καί νομικούς δ'ρους, 24 εις στρατιωτικά, 18 εις 
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ναυσιπλοΐαν και αλιείαν, 13 εις το έμπόριον, 11 εις νομίσματα, 9 εις μέτρα 
καί σταθμά, 9 εις ονομασίας μερών τοϋ πλοίου, 11 εις οικιακά αντικείμενα, 

7 εις ενδυμασίαν, 7 εις την χειροτεχνίαν και γενικώς την τέχνην, 7 εις την 
αγροτικήν οικονομίαν, 2 είς κηπουρικά, 14 εις την ιατρικήν και φάρμακα, 

3 εις τήν μαγείαν, 5 είς αστρονομίαν, 18 είς τήν μαγειρικήν, 7 εις τά κοσμι- 
τικά, 4 είς τά μέρη του σώματος, 6 εις τήν μουσικήν καί χορόν, 3 εις ονο¬ 

μασίας συγγενών, 16 είς ονομασίας λαών, 48 είς ονομασίας φυτών, 14 είς 
ονομασίας μυθολογικών ζοόοον» 11 είς δρυκτά, 2 είς τήν φΰσιν καθώς καί 
πολλαί άλλαι λέξεις είς άλλους τομείς. 

Έκ τής ταξινομήσεο^ς ταύτης καθίσταται φανερόν οποίαν έκτασιν έλαβεν 
ή Ελληνική επίδρασις' δΓ δ δεν δυσκολευόμεθα καθόλου νά συμφο:νήσο)μεν 
μετά τοϋ κ. νοδπίΘΓ δστις γράφει (σελ. 17) : «Δεν είναι μόνον ή πνευματική 
ζωή τών Σέρβων, ήτις, έδέχθη βαθεΐαν Βυζαντινήν επίδρασιν, αλλά επίσης 
καί ή οικονομική θέσις τοϋ πληθυσμοϋ έκαλυτέρευσε διά τής έπιδράσεως 
αυτής, Κατά τήν διάρκειαν τής Τουρκοκρατίας νέαι επιδράσεις έκάλυψαν τάς 
παλαιάς, άλλα όμως ισχυρά ίχνη τής Βυζαντινής έπιδράσεοος, ή οποία έφθασε 
τό υψηλότερον σημειόν της κατά τον ΙΓ' καί ΙΔ' αιώνα, έχουν παραμείνει. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΣΟΥΛΗΣ 

Γεωργ, Ν. Καξαβή, Νιονρον λαογραφικά, Ν. Ύόρκη, 1940, Σελ. 210. 

Ό Γεώργιος Ν. Καζαβής, ζών από πολλών ετών είς τήν πλουσίαν είς 
υλικά αγαθά "Αμερικήν, δεν έλησμόνησε τήν μικράν πατρίδα του Νίσυρον, 
δΓ ήν άνέλαβεν ένα πραγματικώς Ηράκλειον άθλον, νά συλλέξη τουτέστι τά 
λαογραφικά αυτής είς ένα τόμον εκ 210 σελίδων επί θαυμασίου χάρτου μέ 
εικόνας, θαύμα τών οφθαλμών του αναγνώστου. 

Ή Δωδεκάνησος, καίτοι συγκεντροόνει άμϋθητον πλοϋτον λαογραφι- 

κόν, δεν έχει νά επίδειξη εργασίαν συγγραφικήν καί συστηματικήν εις όλας 
τάς νήσους της, έκτος ώρισμένων : τής Ρόδου π.χ., τής Καρπάθου, τής Κά- 

σου, Χο>ρίς νά παραγνωρίζωμεν τά εδώ καί εκεί είς διαφόρους τοπικός εφη¬ 

μερίδας, περιοδικά κ.τ.τ. δημοσιεύματα, παρατηρούμεν οτι δεν έγινεν ακόμη 
ή άπαιτουμένη επιστημονική μελέτη είς όλα τά μνημεία τοϋ Δωδεκανη- 

σιακοϋ λόγου καί τών κατά παράδοσιν πράξειον ή ενεργειών τών Δωδεκα- 

νησίων. 

Διά τούτο πάσα σχετική δημοσίευσις είναι εϋπρόσδεκτος καί αξιέπαινος. 

Είς τό πρώτον μέρος τοϋ βιβλίου του ό κ. Καζαβής (σελ. 70), έκτος 
ενός ολοσέλιδου τοπογραφικοϋ χάρτου τής Νισΰρου, δημοσιεύει Νισυριακά 

δημοτικά τραγούδια (Παραλογές), ανάμικτα μέ τραγούδια παιδικά, εργατικά 
καί άλλα, ξένα προς τά Νισυριακά (τοϋ Μάη κ.τ.τ.). 

Τό δεύτερον μέρος περιέχει διάφορα θρησκευτικά Μοιρολόγια (τής Πα¬ 

ναγίας, τής Μεγαλοβδομάδος) καί Κάλαντα (Χριστουγέννων, Φώτων, τοϋ 
Λαζάρου). Ενδιαφέρον πολϋ είναι τό <ίσμάτιον τής Άναστάσεως τοϋ Λαζά¬ 

ρου, όνομαζόμενον καλαντήρα καί έχον σχέσιν προς τό άρχαίον χελιδόνισμα 

καί τήν είρεσιώνην (άγυρτικόν). 

Εις τό τρίτον μέρος υπάρχουν κατά παράδοσιν μοιρολογια είς θανάτους 

συγγενών καί ξενιτευμένων. Πολλά τούτων είναι αξιόλογα δια την εκφρασιν 

τοϋ πόνου καί τοϋ συγγενικού αισθήματος. 

Εις τό τέταρτον μέρος δημοσιεύονται πολλά δίστιχα κατ’ αλφαβητικήν 
τάξιν. Τά δίστιχα (μαντινάδες) ταξιδεύουν από ενός τόπου είς άλλον καί 
ολίγα έχουν τοπικήν καταγωγήν. Πάντως πολλά είναι αξιανάγνωστα. "Αξιό¬ 

λογα είναι τά τραγούδια τοϋ γάμου (μέρος πέμπτον) καί τά νανουρίσματα 
(μέρος έκτον). "Ακολουθούν αί παροιμίαι καί παροιμιωδεις φράσεις άλφαβη- 

τικώς (μέρος έβδομον), εύχαί, κατάραι, αινίγματα καί? τέλος Νισυριακόν 
λεξιλόγιον, τό όποιον περιέχει υλικόν άξιόλογον, άφ οΰ πολλαί εν αυτή) 

λέξεις—ενίοτε ακαταχώριστοι —είναι ή αρχαία κληρονομιά ή καί συνδέονται 
μέ ήθη καί έθιμα Βυζαντινά. Παράβαλε π.χ. τό ρήμα βαττολαλώ τό όποιον 
σημαίνει έκβάλλω άτάκτους φωνάς, τό διακάβω, τό άρχαίον δήλα δη δία- 

καίω, τό ϋνλακονρι—ασκός δερμάτινος, θύλακος, τό κονκονμαρι υποκορι¬ 

στικόν του Λατινικού οιιοαιηα καί πρόδρομος τοϋ σημερινού κουμάρι, τό 
λενκαντειό τόπος όπου λευκαίνουν τά παννιά, τό μεφτρια ήτοι μεμπτρια, τό 
άρχαίον μέμπτειρα, ή φιλοκατήγορος, τό μπουλονστρίνα το τών Λατίνων 
όοηα δίτοηα τουτέστι τό κατά τήν πρώτην τοϋ νέου έτους προσφερόμενον 
δώρον, τό 5Κυρολοώ=δπωρολογώ, τό τονβι τό τών μεσαιωνικών τουβίον, 

έλλΰχνιον δήλα δή καί πολλά άλλα. 

Ιδιαιτέραν αξίαν εις τό έργον προσδίδει ή παράθεσις λαμπρών, όπα)ς 
είπον, εικόνων σχετιζομένων μέ τά τοπικά φορέματα, μουσικά όργανα καί 
τήν οικιακήν καί αγροτικήν ζωήν των Νισυρίων. Αξιόλογος καί η είκών 
τής καλαντήρας, ή οποία μέ τό περιστρεφόμενον απεικονισμα τής χελιδονος 
υπενθυμίζει τους κατά Χρυσόστομον εν καιρφ χειμώνος περιφέροντας τάς 

χελιδόνας καί ψάλλοντας. 

Ό κ. Καζαβής μέ τήν συλλογήν του έδωσεν παράδειγμα αυτοθυσίας 
καί φιλοπατρίας διά τούς Δωδεκανησίους γενικώς καί διά τούς συμπατριώ- 

τας του ιδιαιτέρως. Έξώδευσε πολλά χρήματα καί κατέβαλε πολλούς κόπους 
διά νά τούς παρουσιάση εν άξιόλογον Δωδεκανησιακόν μνημεΐον. Ο ξενι- 
τευμένος αυτός συμπατριοδτης μάς δίδει λαμπρόν παράδειγμα προς μίμησιν 
ύποδεικνΰων είς τούς εν Έλλάδι Δωδεκανησίους νά σπευσουν προς συλλογήν 
καί δημοσίευσιν τοϋ θησαυρού τής Δωδεκανησιακής λαογραφίας, οι οποίοι 
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Τό άνω πλούσιον εις έμφάνισιν και ύλην σύγγραμμα, οφείλεται εις την 
επιμελή και προσεκτικήν εργασίαν δύο γνιοστών επιστημόνων, ών ό μέν, ό 
"Αργέντης, από μακροΰ κατέγινε καί άφωσιώθη εις την από πάσης πλευράς 
μελέτην τής Χίου, διά την ιστορίαν τής οποίας, την γεωγραφίαν, τούς περιη- 

γητάς τούς έπισκεφθέντας αυτήν και επί πάσι την βιβλιογραφίαν τής Χίου 
αξιόλογα έργα έχει δημοσιεύσει, ό δέ έτερος πλεΐσθ" δσα σπουδαία, άφο- 

ρώντα εις την ελληνικήν ιστορίαν, εκκλησίαν, μυθολογίαν, γλώσσαν, μυθι¬ 

στορίαν και άλλα ελληνικά ομοίως θέματα σχετικά μέ τήν Χίον. 

Τό περί ού ό λόγος βιβλίον άφιερούται, τιμητικώς, «προς δλους εκεί¬ 

νους τούς ηρωικούς Χίους στρατιώτας, οϊτινες έπεσον γενναίως μαχόμενοι 
κατά τούς αγώνας τών ενόπλων Ελληνικών Δυνάμεων εις τήν "Αλβανίαν, 

αλλά καί τάς μάχας τής Μέσης "Ανατολής, ώς και εκείνους, οϊτινες αντιμε¬ 

τώπισαν τά εκτελεστικά αποσπάσματα τής Γκεστάπο μετά τόσης γενναιότητος 
έν τε αυτή τή Χίφ από τού 1940-44, ως και παρά τό πλευρόν τών Βρεττα- 

νών συναδέλφων των». 

Ό πρώτος τόμος περιέχει εις τήν αρχήν μικρόν χάρτην τής Χίου και 
τρία μεγάλα κεφάλαια, τά εξής* α) ή Χίος έν τη Άρχαιότητι, β) ή Μεσαίοι- 

νίκη Χίος καϊ γ) Λαϊκαί Έργαοίαι, έν φ κεφαλαίφ και πολλαί εικόνες, άφο- 

ρώσαι εις τά έργα τού λαού. Ό δεύτερος τόμος περιέχει πλούσιον λαογρα- 

φικόν υλικόν εις επτά κεφάλαια, ως και εικόνας, πίνακας επεξηγηματικούς καί 
πίνακας ονομάτων και πραγμάτα)ν, καθιστώντας τό εργον προσιτόν εις δλους. 

Εις τό πρώτον κεφάλαιον, τό άφορών εις τήν παλαιάν Χίον, άναφέρεται, 
μεταξύ τών πρώτων, τδνομα τού μυθικού οικιστού αυτής Οϊνοπίοονος, δστις 
ήξιούτο, ως γνωστόν, υπό τών Χίων τιμών ημιθέου, τού όποιου υπήρχε 
και τόπος λατρείας, Οϊνοπιώνειον, ώς καί τάφος, δστις έτιμάτο λίαν1. Διά 

1 Βλ. Γ. Ζολώτα, Ιστορίαν τής Χίου, τόμ. Α', τεύχος I, σ. 30-35, ώς καί 

Συναγωγήν Χιακών Επιγραφών, έν ’ Αθήνας, τόμ. Κ', σ. 267. 

τον Οϊνοπίωνα έχομεν ευτυχώς τελευταίως άξιολόγους ειδήσεις, εκ μιας επι¬ 

γραφής έντετειχισμένης άλλοτε εις τό κάστρον τής πόλεως καί δημοσιευθεί- 

σης υπό τού άξιολόγου Χίου αρχαιολόγου κ. Νικ. Κοντολέοντος1, ήτις απο¬ 

καλύπτει μερικά πράγματα τής προϊστορικής Χίου. Ό λίθος, μ. 0,57x0,335 

καί π. 0,215—εις όλίγας άτυχώς γραμμάς, διότι είναι άποκεκρουμένος 
—ποιείται μνείαν τών μετά τού Οινοπίωνος έλθόντων εις Χίον, οϊτι- 

νες δηλούνται καί ώς συγγενείς του καί απόγονοι. Ούτω άναφέρεται: α) ό 
Άϋάμας, τού οποίου τόνο μα εφερεν ό κάλλιστος τής νήσου οίνος, β) ό 
Βάβρας, τού οποίου τδνομα ένετοπίσθη εις τινα περιοχήν τής Β. Χίου, άνή- 

κουσαν εις τά Καρδάμυλα, ήτις σήμερον λέγεται Πάρπαντα (έκ τού Βάρ- 

βαντα-Πάρβαντα), δπου παράγεται έτέρα λαμπρά ποιότης χιακού μελανός 
οίνου, γ) ό Καύκασος, από τού ονόματος τού οποίου τόπος δνομαστός τής 
Βορείου Χίου καί πιθανώς ή Λαγκάδα, ένθα ελατρεύετο ο "Απόλλων Καυ- 

κασεύς, δ) ό Κρηΰενς Οινοπίωνος ομοίως απόγονος καί είτα ε) ό Σάλαγος, 

από τού οποίου ασφαλώς ό εις νοτίαν Χίον όρμος Σαλάγωνας. Ύπάρχουσι 
δέ έν τή επιγραφή καί άλλα ονόματα Οινοπιδών, ώς καί όνομα τής Οΐνοπίω- 

νος κόρης "Αϊρούς, τής άλλως γνωστής ώς "Αερόπης ή καί Μερόπης, 7] οποία 
μάς ενθυμίζει τόσον τήν Μερόπην τού ΓΑγίου "Ισιδώρου. 

Ή επιγραφή υποδεικνύει Θεσσαλικήν προέλευσιν τού Οινοπίωνος, διότι 

■ό είναι γνωστόν δτι οί "Αθάμας καί Κρηθεύς ή σαν, κατά τήν άρχαίαν παρά- 

|| δοσιν, οϊ δύο λίαν υπό τών Μυνυών λατρευόμενοι ήοωες, υιοί τού Αιόλου. 

Διά τον "Αθάμαντα γνωρίζομεν δτι άναφέρεται και τής Τέω οικιστής υπό 
τού Παυσανίου. Οι δεσμοί τών οικιστών τής Χίου προς τήν Θεσσαλίαν 
πιστούνται καί υπό τού Στράβιονος' «Χΐοι δέ οίκιστάς φασι τούς Πελασγούς 

τούς εκ Θεσσαλίας». 

"Απόλυτον σχέσιν προς τά άνωτέρω έχει καί τό γλωσσικόν ιδίωμα τής 
Χίου καί τών "Ερυθρών, ένέχον πλεΐσθ" δσα αιολικά στοιχεία. Προς δήλωσιν 
τής σχέσεως τής Χίου προς τήν Θεσσαλίαν, άκόμη άναφέρω καί μίαν άξιό- 

λογον επιγραφήν τού χιακού μουσείου, ήτις είναι κατάλογος "Αργοναυτών1. 

Εις τό Β' κεφάλαιον, τό περί τής μεσακονικής Χίου, εξετάζονται πολλά 
στοιχεία λαογραφικά, περί τά όποια ήσχολήθη ίκανώς ό πολύς Λέων Άλλά- 

τιος, ώς καί ό Ίεροόν. "Ιουστινιάνης, πλειστον δ" όσον καί ό άείμνηστος 
καθηγητής καί συμπατριιότης Στυλ. Βίος, τού οποίου τδνομα συχνότατα 
μνημονεύεται υπό τών δύο συγγραφέων. Προκειμένου περί Καλλικαντζάρων, 

Βρυκολάκων, Νηρηΐδων καί στοιχειών, εκφράζεται κατ" έπανάληήπν ή γνώμη, 

δτι αί λαϊκαί αύται δοξασίαι ημών προέρχονται από λαούς τού βορρά, ήτοι 

1 Κσνιιε άε Ρ1ιϊ1ο1ο§;ί€, XXII, 1949, σ. 5-9. 

3 Βλ. τήν ανωτέρω μελέτην τοϋ Κοντολέοντος καί τήν Συναγωγήν Χιακών καί 

Έρυθραϊκών Επιγραφών, έν Αθήνας, τ. Κ', σ. 187. 
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Λιβονούς,^Πολωνούς, βορείους Γερμανούς καί Σλάβους, ιδία δέ σλαβικούς 
λαούς, οΐ όποιοι διέμειναν επί μακρόν εις τούς ελληνικούς τόπους κατά τούς 
πρώτους μεσαιωνικούς χρόνους. Περί τούτων διά μακρών γίνεται λόγος, άν 
καί όχι μετά πλήρους πεποιθήσεως, εις τον πρώτον τόμον κυρίως1. 

Γό θέμα δεν είναι της άρμοδιότητός μου καί διά τούτο άφίνω εΐς 
άλλους νά κρίνωσι την τοιαΰτην πιθανότητα. Εκείνο δπερ δύναμαι νά εΐπω 
μετά τίνος βεβαιότητος είναι ότι θά έπρεπε νά ύπάρχωσι εν Χίφ καί άλλα 
σχετικά ίχνη των ξένων αυτών λαών είς τά παραμύθια, την λαϊκήν ποίησιν, 

τας λαϊκάς δοξασίας καί τά τοπωνύμια τής νήσου. Τουναντίον εΐς όλα αυτά 
επικρατεί γενικώς εν όνομα: τον Άρμένη. Πρβλ. στον Άρμένη, Αρμενία 
(—πολλοί Άρμένηδες), Άρμενόλακκος, Άρμενοπόταμος, τ’ Άρμένη τό 
πηγάδι, τ’ Άρμένη ή βρύση κάλ. Ταΰτα, λαμβανομένου ύπ’ όψιν καί τού 
ονοματος τού μυθικού καί τρομερού βασιλέως τής νήσου Δράκοντος, όστις 
λέγεται καί ^ βασιλεύς τής Αρμενίας, μάς όδηγοΰσιν εΐς την έξ Ανατολών 
επιδρασιν, ώς^ είναι καί φυσικόν. Πανταχού όπου στοιχειά, άγριοι τόποι 
κλπ., είναι τού Άρμένη, εΐς έ'να δέ ή δύο μόνον σημεία άναφέρεται Ταοτά- 
ρης καί Σερκίζης. 

Οί δύο λόγιοι άναφέρονσι βεβαίως χαί τόν Άρμένην, ώς καχόν πνεύμα 
και ακάθαρτον, δικαίως, διότι αύτη ή δόξα επικρατεί παρά τφ λαφ 2. 

Β Προκειμενού δέ περί Καλλικαντζάρων καί Βρυκολάκων, τούς οποίους 
ο^ί συγγραφείς δέχονται Σλαβικής προελεύσεως, νομίζω ότι ή λαϊκή δοξασία 
είναι εντελώς κοινή παρ’ άπασι τοΐς Έλλησι καί τό περίεργον είναι ότι εΐς 
πολλά μέρη τούς ονομάζουν: τά Παγανά, ρα^αηΐ, ήτοι εΐδωλολατρικά όντα, 

αγρια, επικίνδυνα, κακοποιά, τά όποια όμως εΐς τήν εμφάνισιν τού σταυρού 
εξαφανίζονται καί^άτονοΰσι. Νομίζω ότι πρόκειται περί είδωλολατρικών 
απομειναριων, τά όποΐα μόνη ή των αμαθών ανθρώπων δεισιδαιμονία δια¬ 
τηρεί ακόμη. 

. Τ“ ™ΙΚ ^4” ν'α1 πε(?ι β8υ>!ολ“,£ων δι“ ιούς οποίους σφζονται φοβε- 
ραι διηγήσεις, από γενεάς εις γενεάν μεταδιδόμενοι. 

Ία περί Νηρηίδων-τάς οποίας προς τάς Ρουσάλχας, νυμφας ιών 
-λαβών, φεροοσιν ο! συγγραφείς εΐς σχέσιν—είναι τόσον παλαιά Ελληνικά 
χαι μεσαιωνικά καί τόσον δμοια εΐς δλους τούς Ελληνικούς τόπους, ώστε δεν 
είναι δυνατόν νά θεωρηθούν ώς ιδιοτυπία τις εν Χίφ. 

. Νομίζα> °η Χί® έπετάθησαν οί φόβοι και ή δεισιδαιμονία των 
απλοϊκών γεωργικών κατοίκων κλειστόν όσον, από τής μακρινής άρχαιότη- 

1 Βλ. σελ. 13- 10, 116, 126, 184 , 203 , 221. 

* Απϋβηίωε „ ερΐτΐΐε: 3, 13, 226 , 228 - 232, 239, 140, 1030 Ώς ξ·/α) 
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τος ήδη, εκ των τρομερών σεισμών καί των έξ αυτών καταστροφών.Άν κρίνα 
τις από τά όσα ιερά ήσαν αφιερωμένα ιδία εΐς τόν Ήρακλέα, καί δή τόν 
Σωτήρα, απανταχού τής Χίου καί προ πάντων εΐς τά νότια, ώς καί από τάς 
αναθηματικός τω Θεφ τούτφ έπιγραφάς, θά έννοήση τί επασχεν ό τόπος. 

Επίσης, εάν προσέξη τις εΐς τά τοπωνύμια, άτινα χαρακτηρίζουν τού εδά¬ 

φους τάς καταστροφάς καί μεταβολάς' βλ. Ραγα τά, τό Χάος, η Ραγή, οι 
Ραγοί, ό Ραγός, ό Ράκτης, τό Σπάσμα, τά Σπάσματα, τά Σχίσματα, τό 
Συγκάθισμα, τό Καταπότι, ό Ποντισμός, ή Κρατήρα, οΐ Βουθώνοι, τά 
Χαλάσματα, τά Κρεμά, τά Καταχαλάσματα, ευκόλως θά εξηγήση τά διάφορα 

τέρατα, άτινα έχει πλάσει ή Χιακή δεισιδαιμονία. 

Διά τήν εορτήν τής Πρωτομαγιάς δεν υπάρχει έπίδρασις ιταλική, ώς 
νομίζουν οΐ συγγραφείς, ό Τερών. Τουστινιάνης μάλιστα περιγράφει αυτήν 
ώς τοπικόν έθιμον λεπτομερώς. Νομίζω ότι ενταύθα δεν πρέπει νά παρίδω- 

μεν άνάμνησιν των Άνθεστηρίων. 

Τό Ψυχοσάββατον ή, όπως γράφεται, τό Σάββατον τού Ρουσαλιού ή 
Ρουσάλη, βεβαίους είναι οΐ Χόες των παλαιών, άλλα δέον ν αναγνώριση τις 
καί Χριστιανικόν έθιμον ημών τε καί τών Λατίνων (τοδαΐΐα). Άλλως τε, ή 
λέξις Κ,Οδαπο, αΐ παρακλήσεις προς τήν 'Υπεραγίαν Θεοτόκον Μαάοηηα 
άοΐ Κ.053.Π0, υπέρ τών νεκρών, πάντοτε έγίνοντο, υπήρχε δε και ναός αφιε¬ 

ρωμένος έν Χίφ εις τήν Μαάοπηα <3θ1 Κοδαπο, όστις έκειτο εΐς τήν Φραγ¬ 

κοπαροικίαν, ένθα ακριβώς σήμερον τό Στρατ. Νοσοκομεΐον. 

ΔΓ όσα γράφονται εν σελ. 50-51 τού πρώτου τόμου, παραπέμπω εΐς 
τό περί ύδάτων κεφάλαιον τής Τστορίας τής Χίου, τόμ. Α', μερ. Α , σ. 114 

έξ. Τό δέ λεγόμενον ιερόν φρέαρ τού Αγίου Ισιδώρου δεν ήτο εντός τού 
κάστρου τής πόλεως, ώς ισχυρίζονται οΐ συγγραφείς, άλλ εις τό II αλα ιό κά¬ 

στρο ν, όπου καί υπάρχει ακόμη εντός τού ιερού τού ερειπωμένου εκεί ναού 
τού Άγιου, όστις έθεωρεΐτο καί ώς ό παλαιότερος τών ναών του. 

Εΐς ΐό κεφ. V, τό έπιγραφόμενον Αόρατος κόσμος, καί έν σελ. 209, 

άναφέρεται ώς ναός τής Άγιας Φωτεινής ό καλούμενος: Αγια Φωτιά. Καί 
αυτός ό ναός ΐδρύθη εις τιμήν καί μνήμην ενός τών θαυμάτων τού Αγίου 
Ισιδώρου, τής Άγιά Φωτιάς, «ήτις είναι ή άναφανεισα ώς πυρά προς 
ουρανόν, μόλις έτελεύτησεν ό "Αγιος εκεί που παρά το Νεοχωριον, μέχρι 
τού οποίου έσύρθη υπό τού αγρίου ίππου, εΐς ον τον προσέδεσαν». Κατά 
κοινήν δοξασίαν, πολλάκις φαίνεται ή φωτιά αύτη ή αγία άνωθεν ναών ιδρυ¬ 

μένων εις τόν Άγιον. 

Εΐς τό έν σελ. 377 γραφόμενα περί εορτής Αγίου Τωάννου Προδρό¬ 

μου, τά λεγάμενα Λιοτρόπια, προσθέτω καί έν άλλο άγνωστον όνομα, χαρα¬ 

κτηριστικόν τού Αγίου ώς θεραπευτού τού ελώδους πυρετού, καλούμενου 
είς τά Καρδάμυλα Πουλυώρου, ήτοι θεράποντος τού πολυώρου πυρετού. 

Εΐς σελ. 213 εΐς τά περί Άγιου Γεωργίου καί επιθέτων αυτού, προσ- 
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θέτω και τό Κλέφτης, διότι άνεκάλυπιε τού; κλέψανιας, τό Καταδότης, διόπ 

κατεδοθησαν οϊ "Ελληνες συνωμόται, συοκεπτόμενοι έν τφ ναώ τοο επί 
ενοατοκρατιας, άκόμη καί τό Κητοκτόνος, 5Κ φονέως τού δράκοντας, καί 

Ιίεζοστρατος, ως πεζού εϊκονιζο μενού. 

Εις σελ. 221, τού λόγου όντος περί των λοιμωδών νόσων πανούκλας η 
θανατικοί^ καί τής χολέρας ή σκουρδοΰλας, επαναλαμβάνεται νπο των συγ¬ 

γραφέων οτι η δοξασία περί δύο τερατωδών καί απαίσιων γυναικών, αΐτινες 
εκπροσωπούν τάς άσθενείας ταΰτας, είναι σλαυϊκής προελεόσεως καί αυτή. 

Ίο πολύ ευχάριστου είναι οτι έως τώρα, μόνον τά κακής μορφής καί τρομερά 
οντα είναι σλαβικής προελεΰσεως! Καλόν Μ ήτο εν τούτοις να έλαμβάνοντο 
υπ οψιν οσα εγραψεν δ Ν. Πολίτης περί άσθενειών κατά τούς μύθους τοΰ 
Ελληνικού λαού. 

Εις τά^ έν σελ. 264 περί γεννήσεων, προσθέτω οτι κρατεί καί νΰν ή 
συνήθεια, οσάκις δ τοκετός είναι δύσκολος, αί παριστάμεναι γυναίκες νά 
σχιζωσι τα φορέματά των, διότι τό τοιοϋτον θά εδκολύνη τήν τίκτουσαν. 

Εν σελ. 596, εις τά περί διασκεδάσεων των Χίων, οιτινες κατά τάς 
Αποκρεω, αναβαίνοντες εις τούς πέρ,ξ τής πόλεως λόφους, διεσκέδαζον εΰθυ- 

ΐιουντες και χορεύοντας εντοπίους χορούς, παρατηρώ ό'τ, πρόκειται περί 

πα,αιων εορτών, κυρίως μέν περί τών κατ’ αγρούς Διονυσίων καί αυτών 
των Παναθηναιων, ^άλλά καί περί τών επί τφ Ίσιδώρφ παλαιών ιερών πανη- 

γυρεων. ^ημασίαν έχουν οι τόποι οπού έγίνοντο άλλοτε αί τοιαϋται έορταί 
αιτινες πλέον κατηργήθησαν εις τήν πρωτεύουσαν. Μετέβαινον δέ, ως καλώς 
ενθυμούμαι ή ιδία, δύο Ιίυριακάς τών Άπόχρεω είς τόν χείμαρρον Παρθέ- 

νην, οιαχυνομενοι άνά τούς εγγύς αγρούς, μίαν Δευτέραν εις τήν θέσιν Σήφη 
εν α παλαιός ναός τής "Αθήνας, άπό τοΰ υλικού τοΰ οποίου εκτίσθη ή έχει 

ερειπωμένη σήμερον Παναγία τοΰ Σκαραμαγκά, καί τήν άλλην Δευτέραν εϊς 
το Μοσχοπηγαδον, είς τάς Θεωρείας τής Τρουλλωτής Παναγίας, μίαν Πέμ- 

πτην εις την παραλίαν Γλυφάδας καί τήν τρίτην Κυριακήν είς τήν θέσιν 
ι αλλαρος, τοπον λατρείας τοΰ Αγίου "Ισιδώρου. 

, , °,1 ®9“ιότατοι Χιακοί τοπικοί χαιρετισμοί, αί ώραιόταται εΰχαί, ώς καί 
αι αρα^ι, ολα έχουν σταχυολογηθή πιστώς. Πλούσιον τό κεφάλαιον περί εθί¬ 

μων των χωρίων^ τα όποια, κατά τούς συγγραφείς, ενέχουν πολλά στοιχεία 
-Ησιοδεια και Ομηρικά. Πολύ ένδιαφέρονια τά περί τών ενδυμασιών τών 
νοτίων χωρίων, αΐτινες διαφέρουν κατά χωρία. Νομίζω οτι ή τών γυναικών 
του Πυργιού ενδυμασία είναι ή μόνη, "ίσως, ξενική. Θαυμάσια τά ρσματα 
των χορών και τινα εξ αυτών παλαιότατα. Σκόπιμον κρίνω νά άναφέρω 
κατ εκλογήν έξ αυτών μερικά προγνωστικά τών καιρών, κατά τούς Χίους : 

ϋ Λεβάντης ειν3 ό βασιληάς της Χιός. 

Ο Νότος δένει αμύγδαλα κι ό κυρ Βορεάς αμπέλι 

κι ή συννεφιά τά ’πωρικά κι άξάνεμος τά μήλα. 

ί 

3 

■I! 

Ό Μάρτης ό πεντάγνωμος κι ό Μάς ό πενταπίττης. 

Ό Μάς έχει την άκουγή (=όνομα) κι 1 Απρίλης τοις ήμερες. 

Ό Μάρτης, ό Λωλόμαρτης, πού πότε κλαί, πότε γελά. 

Μάς ά'βρεχος, μούστος άμετρος. 

Μην ’μπιστευθής τόν κοΰβακα (βάτραχον), μήτε το χελιδόνι. 
Αν δεν λαλήση ζίζικας, δεν είναι καλοκαίρι. 

ΦΒάνοντες εις τάς παροιμίας, ά>ν ή εν τφ κείμενο) συλλογή πλουσιω* 

τάτη, πλέομεν ούριοδρομοΰντες εντός σοφίας καί πρακτικού πνεύματος τών 
Χίο)ν, αληθώς. Έκ τούτων άνάγο) τινάς είς παλαιούς χρόνους καί άλλας εις 
μεσσιανικούς, παραθέτω δέ τινας χαρακτηριστικάς: 

Τά όρη στέργουν οί λωλοί κι οί φρένιμοι τούς κάμπους. 

"Οταν είσαι καβαλλάρης, κοίταζε καί τόν πεζόν. 
Τόν άρχοντα τού τόπου σου, τόν άγιον τού χωριού σου. 

Κι δ κάβουρας στην τρύπα του μέγα θεριόν λογάται. 
’ Αναψε τό λυχνάρι σου προτού νά σ’ εύρη ή νύχτα. 

"Ολα ’ναι φάδια τής κοιλιάς καί τό ψωμί στημόνι. 

Ό ξένος καί ό ποταμός τόν τόπον τους γυρεύουν. 

Τά υστερνά τιμούν τά πρώτα. 

Τού φρόνιμου χάραζε, τού κουτού απόσωνε. 

Καλώς τήν κακορριζικιά, σαν είναι μοναχή της. 
ΓΙερνσ. τήν φωτιάν κάτω από τ’ άχερα. 

"Ως πού νά ’ρθή τού π?ωύσιου τό κέφι, βγαίνει τού φτωχού ή ψυχή. 

Ταΰτα έν συντομία από τό πλουσιοοτατον υλικόν τής Χιακής λαογραφίας. 

'Η έν επίλογο;» κρίσις τών συγγραφέων έχει ώδε : «Έν Χίφ, μ3 δλον οτι 
έγένοντο σημαντικαί μεταβολαί ώς προς τήν διοίκησιν, τήν θρησκείαν καί 
τόν βίον τής υπαίθρου, ούτος δεν έχει πάρα πολύ μεταβληθή από τής άρχαιό- 

τητος. Τούτο άποδοτέον ούχί τόσον είς τό ότι ό πληθυσμός ήτο Ελληνικός, 
άφ’ ου οί "Ελληνες, έξ Ιδιοσυγκρασίας, είς πάσαν εποχήν δεν ήσαν συντηρη¬ 

τικοί, αλλά μάλλον έκ τού ότι κατά μέγα μέρος οϊ κάτοικοι ήσαν χωρικοί 
καί άγρόται, οί οποίοι κυρίως συνδέονται μέ τήν λαογραφίαν.» 

Άντιστρόφως φρονώ ότι οί Χίοι, καίτοι άνά τούς αιώνας, ένεκα τής 
Φραγκικής καί Τουρκικής κατακτήσεοος, θά έπρεπε νά άποβάλιοσιν αρκετά 
παλαιά στοιχεία τού τε εθνικού χαρακτήρος καί τών εθίμων των, όχι μόνον 
ταύτα διετήρησαν, μετά πολλής είς αυτά προσηλώσεως, άλλα καί έπεβλήθη- 

σαν διά τής κοινωνικής των αξιοπρέπειας εϊς τε τούς Φράγκους καί τούς 
Τούρκους, όπερ καταφαίνεται καί έκ τών πολλών λαογραφικών στοιχείων, 
άτινα μνημονεύουσιν έν τω έργφ των οί συγγραφείς. "Οτι δ’ ή συντηρητι- 

κότης αύτη τών Χίων ήτο ενσυνείδητος, μαρτυρείται καί εκ τού οτι, οσάκις 
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χατ έτος οι νέοι δημογέροντες, οί άλλως δεπουτάτοι καλούμενοι, άνελάμβανον 
τά καθήκοντα των, εδιδον τον δ'ρκον «όπως τά βραμεν, έτσι θά ταφήκωμεν», 
τα τοπικά τουτέστιν έθιμα. 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΑΡΟΥ 

θ/ Η ίο η \ . Α η α 8 I ο §, ΡΙβΙΗο’δ ΟαΙβηάαν αηά ΙΜιιη,ζ/ (Ώιιπώαν- 
ίοη 0αΙ·8 Ραρβί'8, ηιηηϋβν 4, Ηανυανά ΙΙηίνοηίίμ Ρνβζχ, ααηιϋνίάοβ 
Μα88αοΜΐ88βΐ8 1948, οελ. 185 - 305). 

Πρόκειται ενταύθα περί δυο περισπουδάστεον πραγματειών, άς 6 έν3Αμε- 
ρι^ ομογενής καθηγητής κ. Μίλτων “Α νόστος άφιεροί εΐς την ερευνάν περί 
του περίφημου Έλληνος άνθρωπιστού του φθίνοντος -μεσαιωνικού Ελληνι¬ 
σμού Γεωργίου Γεμιστού, του αΰτοκληθέντος Πλήθοονος (1355-1452). Έν 
μεν τη πρώτη πραγματεία τή καί μεγαλύτερα, ύπό νέον φως καί §πί τη 
βάσει των σωζομένων λειψάνων του καέντος μεγίστου των έργων του Πλή¬ 
θωνος «Νόμοι» (έκδοσις ΑΙεχαπάετ), εξετάζεται τό λίαν ενδιαφέρον ζήτημα 
περί τον χρονολογικού καί λειτουργικόν συστήματος τοΰ σοφωτάτου, άλλα 
καί εκκεντρικότατου τούτου άνδρός, οστις, βαίνων επί τά ίχνη τού αύτοκρά- 

τορος Γουλιανού, συνέλαβε τό ουτοπιστικόν σχέδιον νά άντικαταστήση τον 
Χριστιανισμόν διά νέας θρησκείας, κράματος ελληνικών καί ανατολικών θρη¬ 
σκευτικών καί φιλολογικών καί δή καί χριστιανικών ιδεών, μετά χριστιανι¬ 

κών λειτουργικών στοιχείων καί χριστιανικής ορολογίας. Τό ημερολογιακόν 
σύστημα τού Πλήθωνος εξετάζεται από πόσης πλευράς καί μετά πάσης εμβρι- 

θειας (πηγο-.ί, σεληνοηλιακόν έτος, παρεμβολαί, ήλιοτρόπιον, χειμερινόν ήλιο- 
στάσιον,^ μήνες, έβδομός, ήμερα, εορταί). Επίσης δ’ επισταμένως εξετάζονται 
και αι ύπό τού Πλήθωνος θεσπιζόμενοι λειτουργικά* διατάξεις, προσευχαί 
και αυτή η θρησκευτική μουσική. Η εξέτασις τών πραγμάτων είναι διονυ- 
χιστικη, γινόμενη ύπό τό άπλετον φώς τής ερεύνης τών πηγών, από τών 
οποίων ήντλησεν ό Πληθών, πηγών προ παντός αρχαίων ελληνικών, αλλά 
και χριστιανικών καί βήμα προς βήμα καταδεικνύεται ή επί τον Πλήθωνα 
ζωηρότατη επιδρασις τού λειτουργικού βίου τής όρθοδόξου Εκκλησίας. Καί 
ταυτα παρά την ύπό τού Πλήθωνος αποφυγήν πάσης ρητής μνείας τοΰ Χρι¬ 
στιανισμού εν τφ προδηλωθέντι βιβλίφ καί παρά την προς τούς «σοφιστάς» 

(ως αποκαλει τούς Χριστιανούς) απέχθειαν αυτού. “Αξία πάσης έξάρσεως 
η ενημερότης τού συγγραφέως προς τήν ύπάρχουσαν πλουσιωτάτην γραμμα¬ 
τείαν, ενημερότης ουσιαστική, μή έπεκτεινομένη όμως καί μέχρι τών σχετι¬ 

κών ελληνικών έργασιών τής τελευταίας δεκαπενταετίας, ο!αι είναι “τοΰ 

ϊ 
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Γ. Σωτηρίου ή Χριστιανική καί Βυζαντινή αρχαιολογία (1941), τού Π. Τρεμ- 

πέλα (1937) αϊ Τρεις λειτουργίαι καί οΐ τόμοι τών Επετηρίδων τής Εται¬ 

ρείας τών Βυζαντινών Σπουδών καί τής Χριστιανικής Αρχαιολογικής 
Εταιρείας. 

Έν δέ τή β' πραγματεία (σ. 270-305) εξετάζεται τό ούχ’ ήττον σπου- 
δαΐον ζήτημα περί τής έπιδράσεως του Ίσλάμ επί τον Πλήϋωνα, ήν εκθύ- 

μως δΓ επανειλημμένων δημοσιευμάτων αυτού ύπεστήριξεν ό άραβιστής 
Γταηζ Ταδοΐιηετ, χωρίς νά άφήση έν τισι σημείοις άνεπηρέαστον καί τήν 
ελληνικήν επιστήμην. Ό κ. Άνόστος άρνειται ούχί τήν καθ’ όλου γνισριμίαν 
τού Πλήθοονος προς τό Τσλάμ, δυνατήν ού μόνον εν Άδριανουπόλει, αλλά 
καί έν αυτή τή Κεονσταντινουπόλει, αλλά τήν επ’ αυτόν έπίδρασιν τού Ίσλάμ, 
δεδομένης τής περιφρονήσεως καί τού μίσους αυτού προς τούς «βαρβάρους» 
Τούρκους. Τήν έντύπωσιν δέ ταύτην είχε καί ό άγνωστος μεταφράστης τών 
«Νόμων» τού Πλήθωνος εις τό αραβικόν, άναδεικνύων τήν «διαμετρικήν» 
άντίθεσιν τούτου προς τό Ίσλάμ. Τήν θεοορίαν ταύτην τού Τ&δοΐιηθΐ· άντι- 

κρούει, παρακολουθών κατά πόδας καί καταπολεμών αυτήν ό πολυμαθής καί 
κριτικός συγγραφεύς, καταδεικνύων τήν έν τισιν έπιμάχρις σημείοις (μοιρο- 
λατρεία, πολυγαμία) έπίδρασιν μάλλον τών Ελλήνων συγγραφέων καί δή 
καί τών πλατωνικών, νεοπλατωνικών καί στανικών ιδεών. Όρθώς δέ απορεί, 
πώς ή επί τύν Πλήθτονα έπίδρασις τού Ίσλάμ διέφυγεν αυτούς τούς θανάσι¬ 

μους εκείνου εχθρούς, έν οις καί ό Γ. Σχολάριος. 
Τοιούτον έν όλίγοις ίο περιεχόμενον τών μετά χεΐρας δύο πραγματειών 

τού κ. Άνάστου, διά τών οποίων πρέπει νά άνομολογήσω ότι προάγεται. 

σημαντικώς ή έρευνα περί τής σπουδαιότατης προσιυπικότητος καί τού έργου 
τού Πλήθωνος. 

II. I. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ 

77. Λ. ΙΓο I ('8 ο η, ΡΜΙο. ΓοιιηάαΙίοηδ ο[ νβΐψίοιίδ ρΗΙΟδορΙιι/ ίη Τη- 

άαίδΓη, ΟΗΗδϋαηϋΐ) αηά ίδίαηι. ΥοΙηηιβ ΐ, οελ. XΓ7+462. ΥοΙητη β 
Π., οελ. Χνΐ-\-532. 8βοοηά Ρηηϋη<). ΟαηιΙ)Γίάρβγ ΜαβδαοΙηΐδδβΙδ. 
Η αν νατά ϋηίνβνδΐΐμ Ρνοδδ. 1948. 

Τό προκείμενον μνημειώδες εργον τού διαπρεπούς έν τφ Πανεπιστημίφ 
τού ΗατναΓά καθηγητοΰ τής εβραϊκής φιλολογίας καί φιλοσοφίας, αποτελεί 
τό έτερον τμήμα τού μεγάλου έργου αυτού, ύπό τον τίτλον δίπαΤατε αηά 
Οτολνΐΐι ο£ ρ1ιΠθ5ορ1ιΐο 5γδ1:ειη5 ίτοηι Ρΐαίο Ιο δρίηοζα. Τής έμφανίσεως 
τού έργου τούτου προηγήθη ή έν ετει 1934 δημοσίευσις τού περισπουδά- 
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στου έργου τοΰ συγγραφέως περί της «φιλοσοφίας ιοΰ Σπινόζα», έν τφ δποίφ 
καταδεικνύεται ή διά τοΰ Εβραίου τοΰτου φιλοσόφου έπελθοΰσα κατά τον 
ΙΖ' αιώνα πνευματική έπανάστασις, δι’ ής, έν άντιθέσει προς τήν έπικρατή- 

σασαν από τοΰ Φίλωνος καί διά τοΰ Φίλωνος μακραίωνα παράδοσιν, άπε- 

χωρίσθη ή θρησκευτική φιλοσοφία από τής θρησκευτικής πίστεως. 

Έν τφ μετά χείρας έργω εξετάζεται άφ’ ενός τό φιλοσοφικόν έργον τοΰ 

μεγίστου τοΰτου έλληνιστοΰ "Ιουδαίου, δστις άνέλαβε πρώτος τον γιγάντιον 
άθλον τοΰ συμβιβασμοΰ τής θείας άποκαλΰψεως μετά τής ανθρώπινης σοφίας, 

άφ’ετέρου δέ ή έπίδρασις τής φιλοσοφικής αΰτοϋ σκέψειος κατά τούς επομέ¬ 

νους 17 αιώνας, οΰ μόνον επί τήν Ιουδαϊκήν, άλλα και επί τήν χριστιανικήν 
καί τήν μωαμεθανικήν φιλοσοφίαν, έπίδρασις εξακολουθοΰσα καί μέχρι τών 
ημερών ημών, διά μέσου μάλιστα τής φιλοσοφίας Θωμά τοΰ Άκυνάτου. 

Τό δλον έργον διαιρείται εις 14 κεφάλαια, έν οΐς εξετάζεται ή θέσις τοΰ 
Φίλίσνος έν τώ ελληνιστική) "Ιουδαϊσμφ, ή σχέσις αΰτοΰ προς τήν ελληνικήν 
φιλοσοφίαν καί τήν Παλαιάν Διαθήκην, ή έπϊ τής γραφής στηριζομένη θρη¬ 

σκευτική αΰτοΰ πίστις καί ή περί Θεοΰ, περί δημιουργίας τοΰ κόσμου, περί 
Λόγου, περί "ψυχής, περί αγγέλων, περί θαυμάτων, περί προφητείας, περί 
γνώσεως, περί ηθικής καί περί πολιτικής διδασκαλία αΰτοΰ. Έν τώ ακρο¬ 

τελεύτια) κεφαλαίφ άνακρίνεται τί τό νέον υπάρχει έν τφ φιλοσοφική) εργφ 

τοΰ Φίλωνος, εν δέ τη επί μέροις εξετάσει τών διαφόρων κεφαλαίων τής 
διδασκαλίας αΰτοΰ δεν παρέλιπεν ό πολυμαθέστατος καί κριτικός συγγραφεύς 
νά ΰποδεικνυη τά υπό τοΰ άνδρός τοΰτου προσκομισθέντα εις τήν ιστορίαν 
τής φιλοσοφικής σκέψεως νέα στοιχεία. Έπακολουθοϋσι βιβλιογραφικά! 

σημειώσεις καί πίνακες τών έν το) παρόντι έργψ χρησιμοποιούμενοι χωρίων 
τής Γραφής, τοΰ Φίλωνος, τών αρχαίων Ελλήνων καί Λατίνων, τών Ιου¬ 

δαίων, τών Χριστιανών, έτι δέ καί τών Μωαμεθανών συγγραφέων, ως καί 
πίναξ πραγμάτων καί ονομάτων. 

'Η έξέτασις τής φιλοσοφικής διδασκαλίας τοΰ Φίλωνος εν τε τή σχέσει 
αΰτοΰ προς τήν παλαιοτέραν καί τήν σΰγχρονον ελληνικήν καί ιουδαϊκήν 
φιλοσοφίαν καί πρύς τήν Παλαιάν Διαθήκην καί έν τή εξελίξει, ώς καί έν 
τή έπιδράσει αυτής επί τής μεταγενεστέρας θρησκευτικής φιλοσοφίας, είναι 
διονυχιστικωτάτη, στηριζομένη έπί έμβριθοΰς μελέτης τών πηγών καί τής 
ύπαρχοΰσης πλούσιας βιβλιογραφίας. Ή μνημονευΟεΐσα εΰρυτάτη έπίδρασις 
τοΰ Φίλωνος έπί τήν μεταγενεστέραν φιλοσοφικήν σκέψιν μέχρι τοΰ Σπινόζα, 

συμπεριλαμβανομένης καί τής Ιουδαϊκής καί μωαμεθανικής, εξετάζεται έν τή 
τελευταία παραγράφφ έκαστου κεφαλαίου, φέροντος τήν επιγραφήν οοιιοΐιι- 

δίοπ, ίπίΐαοηοο, αηΐιοιρμίΰοη. Τό δέ τελικόν συμπέρασμα τής δλης έμβρι- 

θεστάτης έρεΰνης τοΰ συγγραφέως έν τφ δίτομο) τοΰτφ εργφ συνοψίζεται έν 
τφ τέλει τοΰ ακροτελεύτιου κεφαλαίου (II, σελ. 460), εις τό δτι τό υπό τοΰ 
Φίλωνος δημιουργηθέν νέον έν τή ιστορία τής φιλοσοφίας, είναι δτι αυτός 
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είναι ό δημιουργός τής θρησκευτικής εκείνης φιλοσοφίας, ήτις έκυριάρχησεν 
έν τε τώ χριστιανικφ, τφ ϊουδαϊκφ καί το) μωαμεθανική) κόσμφ έπί 17 

δλους αιώνας, ώς καί τό νέον έν τφ φιλοσοφικφ εργφ τοΰ Σπινόζα είναι 
δτι άνέτρεψε τό έργον τοΰ Φίλωνος. 

Τοιούτον έν άδρομερεστάτη περιλήψει τό περιεχόμενον τοΰ παρόντος 
δίτομου συγγράμματος, δπερ, αποτελούν τό άριστον καί διεξοδικώτατον έργον 
περί τοΰ Φίλωνος, είναι χρησιμώτατον, οΰ μόνον εϊς τον μελετητήν τής ιστο¬ 

ρίας τής φιλοσοφίας, αλλά καί εις τον θεολόγον καί τον ηθικολόγον καί τον 

κοινωνιολόγον καί τον θρησκειολόγον καί εις τον ιστορικόν έν γένει. 
Π. I. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ 

Γεωργίου Α. Μέγα, Ή Ελληνική οικία, ' Ιστορική αυτής έξέλιξις και 

σχέσις προς τήν οίκοδομίαν άλλων λαών τής Βαλκανικής. Σελίδες 133 

μετά 18 πινάκων κα'ι 75 εικόνων έκτος κειμένου”Εκδοσις 'Υπουργείου 

Άνοικοδομήαεως, άρ, 37. 

Ό συγγραφεύς δΰναται νά θεωρηθή ό)ς δ κατ’ εξοχήν ερευνητής τής 
λαϊκής κατοικίας οΰχί μόνον διά τήν Ελλάδα, αλλά καί τήν Ελληνικήν χερ¬ 

σόνησον γενικώτερον. Έχει έκδώσει ήδη τάς Θρρκικάς οικήσεις, τας Θεσσα- 

λικάς οικήσεις, τάς οικήσεις τής Λήμνου, τήν Λαϊκήν κατοικίαν τής Δωδε¬ 

κάνησου. 'Ως εκ τών παραπομπών του φαίνεται, έχει ανεκδότους και άλλας 
όμοιας εργασίας. 

Εις τό υπό κρίσιν βιβλίον 6 συγγραφεύς μελετά κατά πρώτον τήν Ελλη¬ 

νικήν λαϊκήν κατοικίαν, έν συνεχεία δ" έρευνα καί τας κατοικίας τών πέριξ 
λαών, προς ας αναζητεί νά διαπίστωση ομοιότητας ή διαφοράς. Εξετάζει 
αρκούντως έκτενώς τήν Βουλγαρικήν οικίαν, ακολούθως τήν Γιουγκοσλαβικήν 

καί έν τέλει τάς οικήσεις τών "Αλβανών. 

Ό κ. Μέγας είναι έπιστημονικώς κατηρτισμένος καί πρακτικώς έξησκη- 

μένος έρευνητής δσον ίσως πολύ ολίγοι έν τφ προκειμένφ θέματι. Αί περι- 

γραφαί του είναι βραχεΐαι, ακριβείς καί στοχάζονται πάντοτε τών κυρίων 
χαρακτηριστικών. Είναι βεβαίως πάντοτε ό λαογράφος ερευνητής, άλλ’ έχει 
ήδη προσαποκτήσει καί τό μέγιστόν ίσως μέρος τοΰ είδικοΰ όφθαλμοΰ τοΰ 
άρχιτέκτονος. Είναι δέ ευτύχημα, δτι εις τό παρόν βιβλίον τά σχέδια έχουσιν 
έκτελεσθή, μερίμνη τοΰ Υπουργείου Άνοικοδομήαεως, υπό τοΰ κ. Σ. Σκέ- 

περς. Οΰτω τό βιβλίον παρουσιάζεται έξαιρετικώς άρτιον, πράγμα οΰχί σΰνη- 

θες εις τά τοιοΰτου είδους βιβλία, τά άπαιτοΰντα συνεργασίαν πλειόνων 

ειδικών. 
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΏΝ -Ετος !<£>' 23 
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Εις τάς θεμελιώδεις -υποδιαιρέσεις της νεοελληνικής οικίας προβαίνει ό 
συγγραφευς βάσει της στέγης καί της προσόψεως, οπού τοποθετούνται ή κυρία 
θυρα και ενδεχομένως τό προστφον. Ούτο) διαιρεί τδ υλικόν του εις οικίας 
μέ αμφικλινή ή άετοειδή στέγην καί εις έπιπεδοστέγους οικίας, ωσαύτως δέ 
εις στενομέτωπους, δταν έ'χωσι την πρόσοψιν εις μίαν των στενών πλευρών 
και ευρυμετωπους, όταν συμβαίνη τουναντίον- Δι’ επιμελούς παρακολουθή- 

σεως προσπαθεί νά ερμηνεΰση, ώς συμβαινουσας βάσει των θεμελιοιδών τού¬ 

των αρχών, τάς προσαυξήσεις εις χώρον καί επιζητεί νά ένταξη εις την μίαν 
ή την άλλην κατηγορίαν τούς απαντώντας τόπους λαϊκών κατοικιών. 

Δεδομένου δπ ό συγγραφευς επιζητεί νά φθάση εις καταγωγήν τής λαϊ- 

κής αρχιτεκτονικής έκ τής άρχαιότητος, καί δή τής απώτατης, αποτελεί κατά 
την γνώμην μου ατυχίαν τό γεγονός, δτι άπεφάσισε νά άποκλείση έκ τής 
μελέτης του τάς κυκλικας καί κυρίους τάς καμπυλόγραμμους κατοικίας (σελ. 6 

και 44). Είναι αληθές, οτι περιγραφικώς έχει ερευνήσει καί ταΰτας αλλαχού 
(Θεσσαλίκαι οικήσεις, σ. 10-16), αλλ εδώ ήτο ό τόπος νά αναλυθούν λεπτο¬ 

μερέστερου καί ως κατόψεις καί ως τρόπος οικοδομής (πάσσαλοι καί πλεκτή 
κατασκευή, λίθινα θεμελια και πλίνθοι, ξύλινοι σκελετοί καί έμφραξις έκ 
πλίνθων κ.ο-κ.). Το γεγονός, δτι κατέχομεν έκ τής προϊστορικής εποχής ανά¬ 

λογους οικήσεις, καί δή έπιχωριαζούσας εις τά αυτά μέρη, καθιστά τήν 
τοιαυτην ερευνάν ενδιαφερουσαν. Εγω δεν πιστεύω εις τό θεωρητικόν κατα¬ 

σκεύασμα στρογγυλή - ελλειψοειδής - τετράπλευρος κατοικία. Τό γωνιακόν κατα¬ 

σκεύασμα φαίνεται έξ ίσου άρχέγονον, τουλάχιστον ώς καί τά λοιπά, άν μή 
καί τό μάλλον άρχέγονον πάντων. Παντού έν Έλλάδι, από Μακεδονίας μέχρι 
Κρητης, ηδη αι νεολιθικοί κατοικιαι εμφανίζονται ορθογώνιοι. Τοπικώς 
όμως καί λογορ ειδικών συνθηκών εμφανίζονται σποραδικώς καί τά άλλα δύο 
σχήματα. Εκ τούτων η μεν κυκλική καλύβη προσιδιάζει εις πάσαν εποχήν, 

τα δέ καμπυλόγραμμα οικήματα ανήκουν κυριώτατα εις τήν Μεσοελλαδικήν 
περίοδον (2000-1600 π.Χ.). Ο τελείως ωοειδής τύπος είναι σπανιώτατος, 

ισο>ς αποτέλεσμα εντελώς ειδικών συνθηκών. Δύο μόνον ασφαλή παραδεί¬ 

γματα γνωρίζομεν, τό τού Χαμαιζίου (Κρήτη) καί τό τού Ρηνίου (Θεσσα¬ 

λία) · Ο κυκλικός ωσαύτως τύπος θεωρώ, οτι μόνον ώς σποραδική έξαίρεσις 
υπήρξεν, ουχι δι ολοκλήρους συνοικισμούς. Τό περίφημου καταστάν «στρώμα 
των κυκλικών χτισμάτων» τού Όρχομενού άπεδείχθη δτι είναι ούχί Νεολι¬ 

θικόν, αλλα τής πρώτης εποχής τού χαλκού, εγώ δέ προσεπάθησα νά απο¬ 

δείξω, δτι δεν πρόκειται περί κατοικιών, αλλά περί σιτοβολοινων ?. Αί χρονι- 

1 “Ορα Η. Η ίΐηδειι, Εβτ1γ Οίνΐΐϊδ&ίίοη ίη Τ1ΐ6553ΐγ, 1933, σ. 101-102 καί 
σημ. 41. 

Β.Ο.Η., 70, 1946, σ. 337 έξ., ένθα καί λόγος περί κυκλικών καί καμπυλοσχή- 
μων κτιαμάτων. 

κώς τελευταϊαι άνασκαφαί τής Μακεδονίας, αί δποΐαι έδημοσιεύθησαν ακρι¬ 

βώς μέ τήν έναρξιν τού τελευταίου πολέμου \ απέδειξαν ώς συνήθη τροπον κα¬ 

τασκευής τών παλαιοτάτων κατοικιών τής περιοχής (αϊτινες είναι ορθογώνιοι) 

λίθινα θεμέλια καί εντός αυτών πεπηγμένους πασσάλους ώς σκελετόν πλη- 

ρούμενον δι’ ωμών πλίνθων. Εις ή καί περισσότεροι πάσσαλοι εκτός τών 
θεμελίων καί παρά ταύτα, ερμηνεύονται ώς υπόστεγα, δπου, κατά τά παρα- 

τηρηθέντα οργανικά λείψανα, έκειτο τό μαγειρειον. Ό προϊστορικός άρχαιο- 

λ,όγος περιμένει ένταύθα βοήθειαν, τουλάχιστον δι’ άπλάς αναλογίας (εξάρ- 

τησις είναι δύσκολον νά άποδειχθή), παρά τού λαογράφου. "Άλλοτε, διά νά 
έρμηνευθούν τά καμπυλόγραμμα χτίσματα τής προϊστορικής Ελλάδος, ανε- 

ζητούντο άναλογίαι σημεριναί έκ Γαλικίας ή έξ Άστουρίας. Σήμερον παρα¬ 

πέμπουν έπ" ευκαιρία εις Νεολληνικά παράλληλα, δσοι έτυχε νά γνωρίσουν 
τινά έξ αυτών 2. Διά τούτο νομίζω δτι είναι αισθητή ή ελλειψις λεπτομερούς 
πραγματείας καί τών πρωτογόνων μή γοονιοιδών οικημάτων εις έν βιβλίον 
ειδικόν καί παρ’ άναμφισβητήτου ειδικού γραφέν, ώς είναι τό παρόν πόνημα 
τού κ. Μέγα. Σήμερον ό προϊστορικός αρχαιολόγος περιμένει από τον λαο- 

γράφον σημαντικωτάτην βοήθειαν. Άπόδειξις είναι, ότι οι κυκλικοί σιτο¬ 

βολώνες (ρογοί έν "Αρκαδία—ή λέξις είναι αρχαία—καί κουψίνες έν Θεσσα¬ 

λία) διατηρούνται καί μέχρι σήμερον, ώς μάς διδάσκει ό κ. Μέγας εις τάς 

Θεσσαλικάς οικήσεις®. 

"Ολαι αί περί τής λαϊκής κατοικίας έργασίαι τού κ. Μέγα θά παραμεί¬ 

νουν ώς έργα μονίμου αξίας, δεδομένου δτι άποτελούσιν ευσυνείδητου και 
έπιστημονικώς άπηκριβωμένην συναγωγήν τής πρώτης ύλης. Είναι το αντί¬ 

στοιχον προς τάς δημοσιεύσεις τών αποτελεσμάτων τών άνασκαφών έν τή 
αρχαιολογία, περί τών οποίων .ό έν τφ τελευταίω βιβλίφ του λέγει: 

«Αί περί τών άνασκαφών εκθέσεις είναι διαρκούς αξίας. Είναι τφ οντι τά 
αντίστοιχα τών αρχικών χειρογράφων, προκειμένου περί τού κειμένου αρχαίου 
τίνος συγγραφέως, ενώ αί πραγματεΐαι καί μελέται δυνανται νά παραλληλι- 

σθούν προς τάς υποσημειώσεις τών σχολιαστών, οίτινες ενίοτε δεν συμβαίνει 
νά συλλάβουν τήν έννοιαν ενός συγγραφέως καί έπιζητούσι διά τούτο νά 
διορθώσωσι τό κείμενον4». Ούτω καί ενταύθα τό θεοορητικόν μέρος τού 
βιβλίου τού κ. Μέγα φυσικόν είναι νά ύπόκειται εις αμφιβολίας ή άντιρρή- 

1 \Υ. Α, Η ε ιι ν ί 1 ε υ, Ρτεΐιίδίοπε Μ^εεάοιιία, ΟαΐΉθηθ^θ 1939. 
2 Οηοιιιοη, 4, 1928, σ. 125, περί τών παραλλήλοιν Άστουρίας καί Γαλικίας. 

Ιί αη5 6 η, έ.ά., είκ. 19 (σ. 40), καλύβη στρογγυλή έκ Θεσσαλίας. ΑτοΙιεεοΙο^Υ, 

8ιιιιιηΐ6Γ 1948, σ. 96- 97, οικία έκ Γραβιάς έκ ξυλοπλέγματος καί πηλόχριστος. 

2 "Ορα τήν μνημονευθεϊσαν μελέτην μου Ογ61Π€Γ5 άε ΓΗεΙΙσάκμιε Αηεΐειι, 

ΒΟΙΙ, 70 σ. 343 - 344. 
4 Α. Λν&εε, :Μγεεηο6, Ρππεείοη 1949, σ. 139. 
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σεις η καί διαφωνίας· Λεπτομερής συζήτησις των πορισμάτων τού συγγρα- 

φέως, καθ’ α ή αρχαία Ελληνική οικία, καί δή καί ο τύπος του Μυκηναϊ¬ 

κού μεγάρου καί τής παστάδος, διατηρούνται μέχρι σήμερον έν τη λαϊκή αρχι¬ 

τεκτονική, θά ύπερέβαινε κατά πολύ την ζητηθεί σαν εκτασιν τοϋ παρόντος 
σημειώματος. Κεφαλακοδώς μόνον θά τονίσωμεν τά ακόλουθα : "Οσον καί 
άν είναι επαινετή ή πρόθεσις τού συγγραφέως, δπως απόδειξη εύρείαν τήν 
διατήρησιν τής αρχαίας παραδόσεως, δεν δΰναται να λεχθή δτι ούτω φαίνε¬ 

ται νά συμβαίνη. "Ίσως μεμονουμένα σημεία άποδειχθώσι βραδύτερου ως 
συναπτόμενα προς τήν αρχαιότητα. "Αλλά τό ζήτημα τής κατοικίας, άνήκον 
εις τάς θεμελιώδεις, αλλά καί στοιχειοόδεις εμφανίσεις τής άνθροιπίνης προό¬ 

δου, είναι διά τούτο εν των δυσκολωτέρων. 

Ό κ. Μέγας στηρίζεται εις τό βασικόν βιβλίον τού ΤΤ&ίΐζ (Βίπι&ηη, 

Ηαιιε ιπκΐ Ηοί ίιη Αΐίετίιιηι (1927) προς γενικήν εκφρασιν τής θεωρίας 
του. Πράγματι, κατά τήν δύσκολου ερευνάν τού προβλήματος τής ανθρώπινης 
κατοικίας, έκαστος ερευνητής, ό άρχιτέκτων, δ αρχαιολόγος, δ εθνολόγος ή δ 
λαογράφος, βλέπουσι τό πρόβλημα κατά τά ίδια έκαστος κριτήρια. Ό (ΖΕΙπιαπη 
επειράθη νά πραγματευθή ριζικώς τό θέμα, λαβών ύπ’ δ'ψιν πάντων των 
λαών καί πασών των εποχών τήν αρχιτεκτονικήν1. Βασικόν κριτήριον εκλέγει 

δ ΟΕΙπιαηη τό σχήμα τού οικιακού χώρου, βασικήν δ’ εξήγησιν των τύπίον 
δέχεται τάς κλιματολογικάς συνθήκας: Ή επιπεδόστεγος οικία είναι γέννημα 
τών θερμών κλιμάτων, ή δέ αμφικλινής τών ύετιοδών (βορείσνν ή τροπικών 
άδιαφόρως). Τήν έξευρεθεϊσαν τυπικήν έξέλιξιν : στρογγύλη—γωνιώδης— 

μεικτή κατοικία (=ωοειδής καί αψιδωτή, έκ τού κεντρικού χώρου—ορθο¬ 

γωνίου—καί τών βοηθητικών—καμπυλόγραμμων—άναπτυχθεΐσα), θειορει 
καί χρονικώς άναπτυσσομένην κατά τήν αυτήν σειράν. Ούτως δμως αποβαί¬ 

νει δογματικός. Είπον ήδη (καί ούτε ό πρώτος, ούτε δ μόνος είμαι), δτι εξ 
Ελλάδος τουλάχιστον, ήτις παρουσιάζει τον μέγιστον καί παλαιότατον συνεχή 
πολιτισμόν έν Εύροίπη, δεν βεβαιούται τό πράγμα. 

Όμοίως δ (^Είπιαιιη θεωρεί τήν οικίαν ως τον πυρήνα πάσης άλλης 
αρχιτεκτονικής μορφής. Καί τούτο όμιος είναι αξιωματικόν. Πρέπει νά γίνη 
ίσως διάκρισης μεταξύ τής λαϊκής οικίας καί τού ανακτόρου ή τού μεγάρου 
τών προκρίτων. Διά τά τελευταία δ πολύς Κο1ά6·ννεγ ύπεστήριξεν, δτι κατά¬ 

γονται έκ τού αρχικού οχυρωματικού περιβόλου, τού φέροντος πύλην, συνο* 

δευομένην υπό δύο πυργοειδών κατασκευών. Όλόκληρος ή ’Ασσυροβαβυλω- 

νιακή αρχιτεκτονική ήρμηνεύθη κατ’ αυτόν τον τρόπον. Ούχί λοιπόν τό 
κλίμα, άλλ’ ή ανάγκη τής ασφαλείας ύπήρξεν ενταύθα δ θεμελιώδης παρά¬ 

γων, έφ’ φ καί διαφέρουν ακόμη αί αρχοντικοί κατοικίαι τών σημερινών 
Ίρακηνών Αράβων από τάς τών λοιπών συνανθροίιπιον των. 

1 Πρβλ. τήν κριτικήν του_ Ο. Κ. ε π ί 1ι ε γ, Οηοιηοη, 4, 3928, σ. 124- 127. 

Βιβλιοκοισία. 

"Οτι τό κλίμα είναι θεμελιωδέστατος παράγων εις τήν άνάπτυξιν τής 
κατοικίας, γνώμη τήν όποιαν δικαίως έγκολποΰται καί δ κ. Μέγας, πρέπει 
νά θεωρηθή αναμφισβήτητου. Τό κλασσικώτερον ίσως παράδειγμα παρέχει 
δ παμπάλαιος πολιτισμός τής Μεσοποταμίας (έξ Αίγυπτου στερούμεθα σχεδόν 
πλήρως οικημάτων τής παλαιοτάτης περιόδου καί μόνον από τού Μεσαίου 
Βασιλείου εχομεν επαρκή λείψανα συνοικισμών). 5Από τών οικιών τής παμ- 

παλαίας πόλεως Σουρουπάκ, «ήτις ήτο ήδη γηραιά, όταν έγινεν δ κατακλυ¬ 

σμός», μέχρι τών οικιών τής νεοβαβυλωνιακής περιόδου τού 6ου π.Χ. αϊώνος, 

οπότε ή Βαβυλών πίπτει διά τών Περσιών, ό τύπος τής οικίας παραμένει 
αμετάβλητος1. Θεμελιώδης παράγων υπήρξε τό κλίμα, τού οποίου τό θέρος, 

διάρκειας 8 μηνιών κατ’ έτος, είναι εις ώρισμένους μήνας αυτόχρημα άνυπό- 

φορον, αφού ή θερμότης υπό τον ήλιον φθάνει μέχρις 60 βαθμών. Αί συν- 

θήκαι αύται Ιδημιούργησαν τύπον εύρυμετώπου οικίας, τής οποίας οί κύριοι 
χώροι ανοίγονται πάντοτε προς Βορράν επί μιας κεντρικής αυλής, ήτοι επί 
τού μέρους όπόθεν δέν δύναται νά είσέλθη δ ήλιος καί δπόθεν πνέει ό δρο¬ 

σιστικός άνεμος. Εκεί πρέπει ή πρόσοψις νά είναι όσον $ό δυνατόν πλατεία, 

διά τούτο ή οικία γίνεται εύρυμέτωπος. Εις ώρισμένους μάλιστα χώρους τού 
ανακτόρου τού Ναβουχοδονόσορος βλέπομεν καί τά πρώτα στοιχεία τού 
Λιβάν, ήτοι τοξωτής στοάς, ήτις ανοίγεται προ τής προσόψεοος τής οικίας 
πάντοτε προς Βορράν. Συμβαίνει δηλαδή τό αυτό, οπερ βλέπομεν εις τον 
τύπον τού Μεγάρου παρ’ ήμίν, αλλά κατ’ αντίθετον ακριβώς προσανατολι¬ 

σμόν, δεδομένου δτι πάντων σχεδόν τών Θεσσαλικιών καί Μυκηναϊκών μεγά¬ 

ρων, παρατηρούμεν δ'τι αί προσόψεις είναι κατά τό δυνατόν προς Νότον. 

Έχω ώσαύτως τονίσει τό γεγονός, δτι ού μόνον τά ανάκτορα, άλλα καί ή 
λοιπή αρχιτεκτονική έν Κρήτη, δπου τό κλίμα είναι θερμόν, προσανατολί¬ 

ζονται κατά τον άξονα Βορρά-Νότου. Οί κυριώτατοι χώροι διαμονής, έφω- 

διασμένοι διά πολυθύρων καί στοάς, ανοίγονται ωσαύτως προς Βορράν εις 
τά ανάκτορα Φαιστού καί Μαλίων καί εις μέγαρα ά)ς τό τού Σκλαβοκάμπου2. 

’Ήδη δμθ3ς εις τήν Βαβυλωνίαν επιδρούν καί άλλοι, ειδικής φύσεοης 
παράγοντες, ώς προς τήν διαμόρφωσιν τού χώρου. Ή Κρήτη ήτο δενδρο- 

βριθής καί οί χώροι ήδύνατο νά στεγασθούν κατ’ αρέσκειαν. Εις τήν Βαβυ- 

λωνίαν δμως μόνον προσιτόν μέσον ήτο δ κορμός τού φοίνικος. Τούτο ήγα- 

γεν εις τό αποτέλεσμα, τό όποιον άριστα άντελήφθη καί διετύποοσεν δ 

1 "Ορα Β. Μ6ίδδηβΓ, Β&δγίοηίεη ιιηά Α55γπεη, 1, 286, είκ. 100-101. 

Κ.. Κοίάεννεγ, Ό&δ λνίεάετ ετδΐεΐιεηάε Βαώγίοη, 279 έξ., εικ. 235 -236. 
2 "Ορα τήν μελέτην μου Ζητ Οπειιίϊεπιιΐ£ <3ει· Ηπηοίδείιεη ΑΓοΗθβΙίΙαΓ, 

ΡΐΌ06βάιη£3 οί 11ιβ ΡΪΓ8Ϊ Ιπίετη. Οοπ§Γ655 οί Ρτείπδί. &ηά ΡΐΌίοϊιίδίοπε βείεη- 

εεδ, Οχίοτά 1934, σ. 197 έξ. Τό μέγαρον Σκλαβοκάμπου : Άρχ. Έφημερίς, 1939 - 

1941 (έξεδόθη 1948), σ. 69 έξ. 
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Στράβουν 1 : «Διό και ταΐς στέγαις επί δυο πήχεις γην έπιτίθεσθαι, υπό δέ 
του βάρους άναγκάζεσθαι στενούς μέν, μάκρους δέ ποιεισθαι τούς οίκους, 

άπορουμένους μακρών μέν δοκών, δεομένους δέ μεγάλων οϊκων διά τό 

πνίγος». 

Πάντα ταύτα τονίζονται διά νά καταδειχθή πόσον πολυμερές είναι τό 
πρόβλημα της γενέσεως της κατοικίας καί προς πόσας κατευθύνσεις δέον νά 
στραφή ή έρευνα, ΐνα σύν τώ χρόνφ έξιχνιασθώσιν οί γενεσιουργοί παρά¬ 

γοντες τής οικίας έν έκάστφ τόπου καί χρόνφ. Πάντως ούτοι άπέχουσι πολύ 
τής μιας καί μόνης ερμηνευτικής αρχής, ώς ήθέλησε νά έφαρμόση ,τό πράγμα 
ό Οίΐίηπηη. Ό κλιματικός παράγουν είναι άναμψισβητήτως σπουδαίος, 

πιθανώς ό σπουδαιότατος, άλλ’ όχι καί ό μόνος. Ή έρευνα τοϋ λαογράφου 
πρόκειται καί ενταύθα νά προαγάγη τά μέγιστα τό ζήτημα, όμοΰ μετά τού 
ιστορικού, τού άρχιτέκτονος καί τού αρχαιολόγου. 

Παρ3 ήμίν, όπου ποικιλοοταται τΰχαι καί παράγοντες ιστορικοί ήσκησαν 
μακραίωνας επιδράσεις, δεν είναι δυνατόν νά μή έσχον τά άποτελέσματά τοον 
επί τής αρχιτεκτονικής. Ιδού έν παράδειγμα: Έπ3 εύκαιριςι μνείας προϊ¬ 

στορικών οικιών έκ Κρήτης καί Κυκλάδων, δ Έβανς παρετήρησεν ότι καί 
σήμερον εις απόκεντρα μέρη τής "Αλβανίας συμβαίνει ό',τι καί εις τάς περι¬ 

πτώσεις έκείνας: Το ισόγειον δηλαδή, λόγφ έλλείψεως ασφαλείας, ούδέν 
άνοιγμα παρουσιάζει, άλλ’ είναι προσιτόν έσωθεν διά καταπακτής καί χρησι¬ 

μεύει ώς αποθήκη. Θΰρα υπάρχει μόνον εις τό άνω πάτωμα, προσιτή διά 
κινητής κλίμακος, ήτις άνασύρεται την νύκτα 2. Κατά τάς περιόδους τής άρχαιό- 

τητος, καθ" άς ή γυνή καί ή ζωή γενικώς τής οικίας είναι άποκεκλεισμέναι 
εκ τού εξω κόσμου, ή κατοικία μορφούται άναλόγως μέ φώς καί αέρα εκ τής 
εσωτερικής αυλής καί χωρίς εύρέα ανοίγματα έξοοτερικώς. Κατά τάς περιό¬ 

δους τού απηνούς ζυγού των κατακτητών, καθ’ ας παν πολύτιμον έμψυχον 
καί άψυχον έπρεπε νά μή ύποπίπτη εις τό ασελγές ή τό άρπακτικόν βλέμμα 
τού κατακτητού, πρέπει νά έπέδρασαν ανάλογοι συνθήκαι καί επί τής κατοι¬ 

κίας. Ό διαρκώς άποσυρόμενος ραγιάς εις τά ορεινότερα, τά άφορα καί τά 
στερούμενα πάσης ευκολίας μέρη, πρέπει νά διεμόρφωσεν άναλόγως καί τήν 
κατοικίαν του. Ό Μεσογειακός άνθρωπος πάλιν εσχε τάς συνθήκας τής ζωής 
εντελώς διαφόρους καί ή κατοικία του, μελετοομένη καταλλήλους, θά όμιλήση 

τήν άνάλογον γλώσσαν. 

Πάντα ταύτα τά πολλαπλά προβλήματα θά άπαιτήσοοσιν έρευναν μακράν 
καί δεικνύουν τήν πολυμέρειαν καί τό σύνθετον τού προβλήματος τής κατοι¬ 

κίας. Πέραν δέ καί πάντων τούτων, αϊ στοιχειώδεις μορφαϊ τής κατοικίας 
είναι φυσικόν νά άναγεννώνται αυτομάτως, άνευ μεσολαβήσεοος τού ιστορικού 

1 Στραβ., 15, 3, 10 (731). 

2 3ιγ Α. Εναηδ, Ρ&Ιαοε οί Μίηοε, II, σ. 299. 
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παράγοντος. Πιστεύω διά τούτο, ότι δέν είναι ανάγκη νά βλέπω μεν απαραι¬ 

τήτους τήν διαιώνισιν τού Μυκηναϊκού μεγάρου εις στοιχειώδεις μορφάς τής 
σημερινής Ελληνικής οικίας. Τό Μυκηναϊκόν μέγαρον, όπως τό βλέπομεν 
κυρίως εις τάς Μυκήνας καί τήν Τίρυνθα (κατ’ εμέ έδρας άμφοτέρας μιας 
μόνης δυναστείας), είναι ή τελείωσις τής έξελίξεως τού βασιλικού ενδιαιτήμα¬ 

τος.. Εις τήν απλήν του μορφήν, είναι από τούς στοιχειώδεις τύπους κατοι¬ 

κίας καί ασφαλώς πολλοί κοινοί θνητοί κατοίκησαν εις μεγαροειδεϊς οικίας. 

Σήμερον όμως, οπότε κατέχομεν εκτεταμένα αρχιτεκτονικά ερείπια (Ινοράκου, 

Ζυγουριές, κάτω πόλις Τίρυνθος καί κυριώτατα κάτω πόλις Άσίνης καί ή 
Μυκηναϊκή πολίχνη Μάλθι τής Μεσσηνίας, χωρίς νά άναφέρωμεν νησιωτι¬ 

κούς συνοικισμούς, ώς τό Θερμί, Γουρνιά, Παλαίκαστρον κ.λ.π.), βλέπομεν 
ότι ή πραγματικούς λαϊκή αρχιτεκτονική δέν δύναται τόσον ευκόλως νά ύπα- 

χθή εις ένα καί δύο τύπους. Τό μεγαροειδές συγκρότημα άπαντά όπως δήποτε 
συχνόν, άλλ3 εις μορφήν άτυπο ν καί άρχέγονον. Είναι ορθογώνιος τύπος 
κατοικίας, διαιρούμενος εις δύο, άλλ3 άνευ κανόνων ώς προς τήν θέσιν τής 
θύρας, τού μεσοτοίχου, τής εστίας καί τών τυχόν προσαηξήσεων τού χώρου. 

Έπί πλέον, τό ζήτημα τού Μυκηναϊκού μεγάρου περιπλέκεται καί ώς 
προς τό ζήτημα τής στέγης. Εις τά βορειότερα κλίματα φαίνεται πράγματι 
νά επικρατή ή κεκλιμένη στέγη. Τά επιχειρήματα τού Τσούντα, ώς προς τά 
Νεολιθικά μέγαρα τής Θεσσαλίας, μου φαίνονται πάντοτε ισχυρά. Αί νεώ- 

ταται ανακαλύψεις έν Βουλγαρία παρουσιάζουν τά αυτά άποτελέσματα, διότι 
άνεκαλύφθησαν περίεργα καί αξιόλογα πήλινα άπομιμήματα Νεολιθικών 
οικιών ορθογωνίων, μετά στέγης μονόκλινους ή δικλινοΰς καί παραδόξων 
κυκλικών θυρών καί παραθύρων1. Προκειμένου όμως περί τού Μυκηναϊκού 
μεγάρου, αΐ έρευναι τού λΥαοο έν Μυκήναις κατέληξαν εις τό συμπέρασμα, 

ότι έπρόκειτο περί διωρόφου άνακτόρου φέροντος επίπεδον τήν στέγην. Εις 
τό αυτό άποτέλεσμα κατέληξαν καί αι έρευναι τών Μϋ,ΠβΓ καί Κπτο, προκειμέ¬ 

νου περί ολοκλήρου τού συγκροτήματος τού άνακτόρου τής Τίρυνθος2. 

Ύπό τοιούτους όρους τό ζήτημα τού προϊστορικού μεγάρου περιπλέκε¬ 

ται ήδη έν αυτή τη γενέσει του. Τό ζήτημα πάλιν τής αρχαίας Ελληνικής 
οικίας είναι έτι μάλλον πολύπλοκον. Θά έπρεπε να έχωμεν πολύ περισσότε¬ 

ρον άρχαΐον υλικόν, καί δή έκ τόπων αποκεντρών, διότι μεγάλα κέντρα, ώς ή 
Δήλος, ή "Όλυνθος, ή Πριήνη, δέν θά άπεδείκνυον πολλά πράγματα, προκει- 

1 "Ορα τό βιβλίον τοϋ κατά τον τελευταΐον πόλεμων έξαφανισθεντός Αμερικα¬ 

νού } π ιιι ε 5 Α. Ο & ιι 1, Τύε Νεοΐίίΐιίο Ρετίοά ίιι Βιιΐ^απίΐ, 1948, όπερ έξεδόθη 
εις ατελή μορφήν έκ τών χειρογράφων του. 

2 "Ορα τον 2δον τόμον του Β γ ϊ ΐ ϊ 3 Ιι 8 ο 1ι ο ο 1 Αηπίι&Ι περί Μυκηνών καί 
τον 3ον τόμον τοϋ Τ ΐ τ γ η 8, ένθα πλήρης άναπαράστασις τής αυτόθι άκροπόλεως. 

Κατά τών ολίγων είσέτι οπαδών τής άετοειδοΰς στέγης, ορα Βίε^ειι, ΤΙιε Κοοί 
οί 11ΐ0 Μγςβιι. Μβ£8Γθη, ΑΙΑ, 49, 1945, 35 έξ. 
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μενού περί του σχήματος τής σημερινής κατοικίας του Ελληνικού λαοϋ εις 
χωρία καί απόκεντρους επαρχίας. 

Πάντα τά ανωτέρω αφορούν εις τό νά παρουσιάσουν τό πολΰπλοκον 
του προβλήματος τής κατοικίας. Ή συνθετική εργασία του κ. Μέγα εν τοΰτφ 
αποτελεί εν μόνον βήμα. Πας τις θά ηΰχετο, φυσικά, νά άποδειχθή δτι ο 
πυρήν τής θεωρίας του περί καταγωγής τής σημερινής κατοικίας έκ τής 
αρχαίας περιέχει δσον τό δυνατόν μεγαλΰτερον ποσοστόν αλήθειας. 3Αλλά τό 
κεφάλαιον τούτο, όπως εΐπομεν, αποτελεί τά σχόλια εις τό κύριον εργον του 
συγγραφέως, δπερ είναι ή επιστημονική συναγο^γή του πρώτου υλικου. Έν 
τούτο.) παρέσχεν υπηρεσίας πολυτίμους ήδη και ή προσπάθεια αυτου, ήτις 
συνεχίζεται, αποτελεί τίτλον σοβαρόν διά τήν Ελληνικήν επιστήμην. 

ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Έν τή κατωτέρω βιβλιογραφία, αναγράφονται αί μελέιαι και τά έργα ζά δημοσιευϋέντα 
κατά τό 1949 υπό ' Ελλήνων ελληνιστί η εις ξένας γλώοοας και σχετιζόμενα 

μέ τον νπό τον περιοδικού έπιδιωκόμενον οκοπόν. 

ΓΛΩΣΣΑ — ΙΣΤΟΡΙΑ — ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

Άγγελάκι Εμμανουήλ Σ. Σητειακά, ήτοι συμβολή είς τήν ιστορίαν τής Σητείας 
από των αρχαιότατων χρόνων μέχρι των καθ·5 ημάς. Τόμος Β', τεύχος 
Β'. Άθήναι 1949. Σελ. 4+131 -393. 

Άγγελομάτη Χρ. Ό άναγεννώμενος φοϊνιξ.Άπό τοΰ Ρήγα είς τον ’Όθωνα. Σημειώ¬ 

ματα από τήν ιστορίαν τοΰ Ελληνικού Έθνοΰς (1800 - 1845). Άθή- 

ναι 1949. Σελ. η'+151. 

’Α&ανασιάδου Εύστ. Παραμύθι Σάντας. (Άρχείον Πόντου, XIV, 196 - 199.) 

Ά&αναοιάδον Κώοτα. Γλωσσικά καί ορθογραφικά. (Νέα Εστία, ΜΤ', 1211 -1213.) 

"Αχογλον Ξ. Τής Σούσας τό τραγούδι. ("Άρχείον Πόντου, XIV, 192-195.) 

’Αλεξιάδου Κ. Εύχαί καί κατάραι Ίνεπόλεως. (Άρχείον Πόντου, XIV, 200-203.) 

» » Αεξιλ-όγιον Ίνεπόλεως. (Ένθ* άν., 204- 208.) 

Άλιβιζάτου ’Αμίλχ. Ή οικονομία κατά τό κανονικόν δίκαιον τής εκκλησίας. Αθή¬ 

να ι 1949. Σελ. 112. 

Άλιβιζάτου Γερασίμου - Σχλέττα - Ιουστινιανού Π. Ή κατανομή των ομάδων αίμα¬ 

τος παρ’ Έλλησιν από εθνολογικής άπόψεως. Θεσσαλονίκη 1948. 

Σελ.' 39. (Άνατύπωσις έκ τής Ελληνικής Ιατρικής, τόμ. 17.) 

' Αμάν τον Κ. Ίστορικαί σχέσεις Ελλήνων, Σέρβων καί Βουλγάρων. Άθήναι 1949, 

Σελ. 143+1. 
» > Συμβολή είς τήν ά νθρωπογεωγραφ ί αν τής Χίου. (Έπετηρίς Φιλοσο¬ 

φικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1949,61-66.) 

» » Οί "Ελληνες είς τήν Ρουμανίαν πρό τοΰ 1821. (Πρακτ. Άκαδ. Αθη¬ 

νών, 19, 1944, Άθήναι 1949, 413 -434.) 

ΑηαεΙοδ ΜίΙΙοη. ΡΙεΙΙαο’ε ΟίΐΙεπάαΓ απά Ι,ίίυΓβΤ. (Βαπιδατίοη Οσί^δ Ραρετε, ηηιη- 

Βετ ίοατ, 185 - 305.) 
’Ανδριώνη Ν. Συμβολή στη μορφολογία των Νεοελληνικών επωνύμων. (Έπετη¬ 

ρίς Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1949, 

187-206.) 
» > Ή δίπλωση στή γλώσσα μας. (Νέα Εστία, ΜΕ', 366-367, 436 - 

437.) 

Ανωνύμου. Παροιμίες τοΰ τόπου μας. (Κρητική Εστία, χρόνος πρώτος, φύλλ. 7, 20.) 

» » Κρητικές μαντινάδες. (Ένθ* άν., φύλλ. 7, 28’ φύλλ. 8, 28.) 

'Αξιώνη Πέτρον. Ή Άδριανούπολις (Θράκη—Ανατολική Ρωμυλία) από των άρχαιο- 

τάτων χρόνων μέχρι τοΰ 1922. Θεσσαλονίκη 1949. Σελ. 176. 
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Τ ' Δποσχολίδον Μυρζίλον. Ή ορθόδοξος Ελληνική μητρόπολις Φιλιππουπόλεως. 

Αί έν τή πόλει Έλληνικαί εκκλησίαι καί ή διατήρησις τοΰ Ελ¬ 

ληνισμού εν αυτή καθ’ δλην την Τουρκοκρατίαν (1363 - 1878). 

{3Αρχείον τοΰ Θρακικοΰ λαογραφικοΰ και γλωσσικού θησαυρού, 

ΙΔ', 32.) 

—- » » Λδξιλόγιον τής έν Φιλιππουπόλει Ελληνικής διαλέκτου. (’Ένθ’ άν., 

179-192.) 

Άρβανιτίδη Γ. Ή άγνωστος δεύτερα έ'κδοσις των ιστορικών ποιημάτων τοΰ βεστια¬ 

ρίου Σταυρινοΰ καί τοΰ μητροπολίτου Μυρέων Ματθαίου. Αθήναι 
1919. 

Γ Άτέοη Βασιλείου, επισκόπου Ταλαντίου. ’Ο επίσκοπος Κέας καί Κύθνου Νικό¬ 

δημος Ροΰσος (1797 - 1842). Άθήναι 1949. Σελ. 21. 

» » *0 αρχιεπίσκοπος Μαντινείας καί Κυνουρίας Θεοφάνης Σιατιστεύς 

μετέσχε τοΰ κινήματος τοΰ 1862 ; (Εκκλησία, έτος 26, 40- 42.) 

* » Ανέκδοτος επιστολή τοΰ Σκύρου Γρηγορίου προς τον 5Ιωάννην Κα- 

ποδίστριαν. (’Ένθ’ άν., 252 - 253.) 

» » Αί περί περιουσίας των επισκόπων απόψεις Εκκλησίας καί Πολι¬ 

τείας κατά τά έτη 1836- 1843. (Θεολογία, Κ', 60-79.) 

» » Ή επισκοπική επιτροπή Σκύρου. (’Ένθ’ άν., 204 - 219.) 

Βαβονλέ Π, Εικόνες από τά σχολεία μας κατά τά τελευταία χρόνια τής Τουρκοκρα¬ 

τίας στήν Κρήτη. (Κρητική Εστία, χρόνος πρώτος, φύλλ. δ, 

17-18.) 

Βαγενά Θάνου. Σελίδες από την Γορτυνιακή κλεφτουριά. (Γουτυνιακόν Ήμερολόγιον 

1949, 17-29.) 

* » Τό πρώτον Γορτυνιακόν έγγραφον τής Έπαναστάσεως. (’Ένθ’ 

άν., 75.) 

» » ΓΗ «τρύπα τοΰ Άγιο-Νείλου» καί ή «Σπηλιά τοΰ Προδρόμου». (Ό 

ΓΙάν, Προκοχρονιά 1949, τεΰχ. 184- 185, 33-35.) 

» » "Από τήν ιστορία τοΰ Παλιοχωριοΰ. (Χρονικά Παλαιοχωρίου Κυνου¬ 

ρίας, 19-27.) 

» » Παλιοχωρΐτες αγωνιστές τοΰ 1821. (Έν9’ άν., 31-37.) 

» * Τό ΙΙαλιοχώρι στήν Επανάσταση τοΰ 1821. (’Ένθ’ άν.·, 56- 62.) 

» » Ό Παλαιοχωρίτης Νεόφυτος ηγούμενος τής μονής 'Ελώνης. (’Ένθ’ 

άν., 82-84.) 

» » Οί Ινυνουριάτες είναι Ήπειρώτες ; (’Ένθ’ άν., 95-96.) 

Βαγενά Θάνον - Δημητρακοπούλον Ευρυδίκης. Αμερικανοί φιλέλληνες έθελοντές 

στο Είκοσιένα. Άθήναι 1949. Σελ. 118. 

Βαγιακάκον Δικαίου. Συμβολή εις τά περί Νίκλων - Νικλιάνων τής Μάνης. (Αθή¬ 

να, 53, 147 - 194.) 

» » Τρωάδα. (Λαογραφικόν Άρχείον Ακαδημίας Αθηνών, Άθήναι 1949, 

145- 154.) 

» » Αποικία Μανιατών. (Έπετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου, Β', 152 - 157.) 

» » Συμβο?νή είς τήν Γλωσσικήν Βιβλιογραφίαν των ετών 1939 -1947. 

(Λεξικογραφικόν Άρχείον Ακαδημίας Αθηνών, Δ', 155- 176.) 

» » Οί εθνικοί αγώνες στο μανιάτικο μοιρολόγι. (Νέα Εστία, ΜΕ', 

1077 - 1080.) 

» » Γλωσσική σπηλαιολογία. (Ό Πάν, Πριοτοχρονιά 1950, τεΰχ. 184 - 

185, 7-10.) 
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Βαγιακάκον Δικαίου. ’Ονόματα καί επώνυμα Παλαιοχωρίου καί των πέριξ. (Χρο¬ 

νικά Παλαιοχωρίου, 46 -48.) 

Βακαλοπονλου Αποστόλου. Προσδιορισμός τοΰ Βυζαντινού τοπωνυμίου «Κήπος τοΰ 

Πρόβατά» τής περιοχής Θεσσαλονίκης. (Άθηνά, 53, 22 -27.) 

* > Τά δραματικά γεγονότα τής Θεσσαλονίκης κατά τό Μάιο 1876 

καί οί επιδράσεις τους στο Ανατολικό ζήτημα. (Μακεδονικά, Β', 

193 -262.) 

Βαλέτα Γ. Αδελφική διδασκαλία προς τούς ευρισκομένους κατά πάσαν τήν ’Οθωμα- 

νικήν Επικράτειαν Γραικούς. Πατριωτικός λόγος γραμμένος ανώνυμα 

στο Παρίσι από τον Αδαμάντιο Κοραή. Αθήνα 1949. Σελ. 64. 

» » Σχολαστικοκατάργησις, άγνωστο κι’ άκυκλοφόρητο έργο τοΰ Αδα¬ 

μάντιου Κοραή κατά τοΰ Κοδρικά. Αθήνα 1949. Σελ. 79. 

Βέη Ν. .Ή αρχέτυπος κτητορική διαθήκη τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Βησσαρίωνος 

μητροπολίτου Λαρίσης, ίδρυτοΰ τής μονής μεγάλων Πυλών (τής κοι¬ 

νώς καλουμένης Δουσίκου). Άθήναι 1949. Σελ. 24. 

» » "Εμμετρα κείμενα Στ. Α. Κουμανοΰδη. (Άρχείον τοΰ Θρακικοΰ λαο- 

γραφικοΰ καί γλιοσσικοΰ θησαυροΰ, ΙΔ', 305 -347.) 

» » Αφιερώματα καί λειτουργικά! συνδρομαί Τραπεζουντίων καί άλλων 

Ποντίων υπέρ τοΰ Παναγίου Τάφου κατ’ άναγραφάς Ηεροσολυμιτι- 

κού κωδικός. (Άρχείον Πόντου, XIV, 124-160.) 

* » *ΤΙ πρώτη κριτική για τό «Δοκίμιον περί πατριωτισμοΰ προς τούς 

κατ|ο]£κους τών Ιωνικών Επτανήσων άφιεριοθέν υπό Ε.Φ.». (Έλεύθ. 

Γράμμ., περίοδος Γ', 3-4, Μάρτης.-Απρίλης 1949, 105-106.) 

» » Ή βιογραφία τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου Ευθυμίου Α' άντι- 

βαλλομένη προς τον Βερολίνειον κώδικα Ογςεο. ίοΐ. 55 [=291]. 

(Πρακτ. Άκαδ. Αθηνών, 19, 1944, έν Άθήναις 1949,105 έξ.) 

* » Σεισμολογικά έκ τών έργων τοΰ Κωνσταντίνου - Καισαρίου Δαπόν- 

τε. (Πρακτ. Άκαδ. Αθηνών, 19, έν Άθήναις 1949, 120-124.) 

* * Νέαι ειδήσεις περί τοΰ έθνομάρτυρος Σεραφείμ, αρχιεπισκόπου 

Φαναριού καί Νεοχωρίου. (Πρακτ. Άκαδ. Αθηνών, 19, 1944, έν 

Άθήναις 1949, 124- 136.) 

» » Τό χειρόγραφον τοΰ Χρονικού τοΰ Γαλαξειδίου καί νέαι αότοϋ 

άναγνώσεις. (Πρακτ. Άκαδ. Αθηνών, 19, 1944, έν Άθήναις 1949, 

347 - 356.) 

> * Δημητρίου Νικολάου τοΰ Δαρβάρεως αφιέρωμα είς Ρήγαν Βελε- 

στινλήν - Φεραϊον. {’Ένθ’ άν., 356 -372.) 

-'- '» * Τοπικά νομικά έθιμα Βυτίνης καί τών περιχώρων αυτής καί τής 

επαρχίας Τριπόλεως (τής Αρκαδικής). (Πρακτ.. Άκαδ. Αθηνών, 20, 

1945, έν Άθήναις 1949, 68- 85.) 

* * Τά αποσπάσματα βυζαντιακών κτηματολογίων τοΰ Βατικανού καί 

τής Πέτρουπόλεως. (Πρακτ. Άκαδ. Αθηνών, 20, 1945, έν Άθήναις 

1949, 177 - 193.) 

Βισβίξη Ίακ. Τ. Τινά περί τών νομικών εθίμων από τής τουρκοκρατίας καί 

μέχρι τοΰ Β. διατάγματος τής 23 Φεβρουάριου 1835, (Άθηνά, 53, 

226- 256.) 

Βλαχσγίάννη Γ. Καραϊσκάκης. Βιογραφική αρχειακή μελέτη.Άθήναι 1949. Σελ. 199. 

» » Δημοτική ποίηση υπερβολική. (Φιλολογική Πρωτοχρονιά 1950, 

269 - 278.) 
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Βλάχος ’Αγγ, 'Ο "Αγγελος Βλάχος λεξικογράφος. (Νέα Εστία, ΜΤ', Χριστ. 1949, 

69-71.) 

Βογαζλή Δ. Ελληνικά μοναστήρια και Φέρετρα τής βορεινής Ροδόπης. (Άρ- 

χεΐον του Θρακικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυρού, ΙΔ', 

99 - 156.) 

Βολίδου Θεμ. Αδαμάντιου Κοραή : Τό προσωρινόν πολίτευμα τής Ελλάδος του 

1822. ’ΛΦήναι 1949 (: 1933). Σελ. λβ' + ΐ74. 

Βοσταντζόγλου Θ. Άντιλεξικόν ή θησαυρός Ελληνικών λέξεων καί φράσειον διατε¬ 

ταγμένοι κατά λογικήν σειράν. ΆΦήναι 1949. Σελ. λ' + 1064. 

Βουρνά Τάσου. Ή ιστορική καί φιλολογική καταγωγή τής «Πάπισσας Ιωάννας» 

τοϋ Ροίδη. ΆΦήνα 1949. Σελ. 48. 

Βρόνζη Αναστασίου« 'Ο Φιλέρημος. Ρόδος 1949. Σελ. 40. 

» » Παλιά Ρόδος. Ρόδος 1949. Σελ. 38. 

Γαξή Γεωργίου. Τρόπαιον Δελβινακίου, ήτοι ιστορία του Δελβινακίου κατά του Άλή 

Πασά γενομένη διά στίχων πολιτικών, εκδ. τρίτη. ΆΦήναι 1949. 

Σελ. 75. 

Γανώαη Β. Τά γεωργικά βιβλία στην αρχαία Ελλάδα, τή Ρώμη καί τό Βυζάντιο, 

ΆΦήναι 1949. Σελ. 78. 

ψ Γενναδίου Μητροπολίτου 1 Ηλιουπόλεως. "Ιστορία του Μεγάλου Ρεύματος (Άρ- 

ναούτκιογι). Σταμπούλ 1949. Σελ. 223+δ'. 

Γεωργακά Δη μητριόν. Περί τής καταγωγής των Σαρακατσαναίων καί τοΰ ονόματος 

αυτών. (Άρχεΐον τοϋ Θρακικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυ¬ 

ρού, ΙΔ', 65- 150, 193- 270.) 

Γεωργίου Ήλία. Ό έξ Άμπελακίων εθνικός ευεργέτης Αδαμάντιος Θ. Μάνιαρης. 

ΆΦήναι 1949. Σελ. 18. 

» » Κινέας δ Θεσσαλός, ό πιστός σύμβουλος τοΰ Πύρρου. Άθήναι 1949. 

Σελ. 16. 

Γιαννοπούλου Μαριέττας. Χριστουγεννιάτικοι Ζακυθινοί Φρΰλοι. (Ελληνική Δη¬ 

μιουργία, Β', 1052 - 1054, 1065.) 

* » Οι εφημερίδες πού έκδίδονταν στά "Εφτάνησα επί Άγγλοκρατίας. 

(Φιλολογική Πρωτοχρονιά 1950, 241 - 246.) 

Γκίνη Δημ. Γύρω απ’ τον Κοραή. (Άγγλοελληνική Έπιθεάιρηση, Δ', 222.) 

Γραφιον Γεωργίου. Σπηλαιολογικά τοπωνύμια. ('Ο Πάν, Πρωτοχρονιά 1950, τεΰχ. 

184-185,24-25.) 

Γριτσοπούλου Τάσου. Νεόφυτος Καράκαλος μητροπολίτης Μονεμβασίας ό έκ Δημη- 

τσάνης. (ΆΦηνά, 53, 257 -269.) 

» » Μητρόπολις καί μητροπολϊται Λακεδαιμόνιας κατά τήν ενετοκρα¬ 

τίαν. Θεοδώρητος Κριτής ό έκ Δημητσάνης. (Θεολογία, Κ', 335-351, 

542- 557.) 

» » Ή παρά τό Βαλτεσινίκον ιστορική μονή τής Θεοτόκου. (Γορτυνια- 

κόν Ήμερολόγιον 1949, 32 - 40.) 

» » Τό 1821 καί τό θέατρο (πρώτες προσπάθειες). (Νέα Εστία, ΜΕ', 

405-408.) 

» » Δύο Κυνουριακά μοναστήρια κατά τά Λυμποχώρια. (Χρονικά Παλαιο- 

χωρίου, 97- 106.) 

ΌαΙΙεββίο Ειμβηβ. Γεδ ΡΗίΠιεΙΙεηεδ εΐ Ι& άε Γΐηάερεηά&ηεε—138 ΕεΗτεδ 

ΐηέάίΐεδ άβ I. ΟγΙ&ικΙο εΐ Α. Εουηοίίδ. Αίΐιεηεδ 1949. Σελ. 

240. (Οοΐΐεείίοη άε ΓΙηδίϋιιί Ρι-μηεαίδ ά’ΑΗιεηεδ, Νο 19.) 
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Δασκαλάκη '4π. Τά ιδεώδη τοΰ Ελληνικού λαοΰ κατά τον αγώνα τοΰ 1821. Άθή- 

ναι 1949. 

Δβλένδα Ίωάνν. Οί Καθολικοί τής Σαντορίνης. Συμβολή στην ιστορία των Κυκλά¬ 

δων. Άθήναι 1949. Σελ. 259. 

—" Δεληγιάννη Β. Τ’ αναστενάρια στο πανηγύρι τής αγίας Ελένης Σερρών. (Άρ¬ 

χεΐον τοΰ Θρακικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυρού, ΙΔ', 

348 -353.) 

~ » 1 Οί διακοπές στη Θράκη, 29 Ιουνίου - 15 Αύγούστου. (Άρχεΐον τοΰ 

Θρακικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυρού, ΙΔ', 355 - 358.) 

- » » Ή ντυμασιά τής γυναίκας στη Θράκη. (Ένθ’ άν., 358-359.) 

— » » Τά κεμπάπια. (Ένθ’ άν., 359 -361.) 

—' * » Ή τήρησις τής γιορτής τοΰ άγιου Συμεών. (Ένθ’ άν., 361 - 364.) 

Δεμοδοΰ Τ. 'Ο ιππότης Αρρετί. ΑΐΗεηβδ 1949. Σελ. 47. (Οοΐΐεείίοη άε ΓΙηδΐΗιιΐ 

Ρτ&ηςαίδ ά’ΑίΙαεηεβ, Νο 41.) 

Δημαρά Κ. Θ. "Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τόμος δεύτερος. Άπό τόν 

Ρωμαντισμό ό>ς τήν εποχή μας. Άθήναι 1949. Σελ. 4+323+1. 

» » Άπό τήν αλληλογραφία Δούκα - Βάμβα. (Φιλολογική Πρωτοχρονιά 
1950, 46-49.) 

Δημητρακοπούλου Ευρυδίκης. Αμερικανοί στα Παλαιοχώρι. (Χρονικά Παλαιοχωρίου 

Κυνουρίας, 38 -45.) ? 

-- Δημοπονλου Π. 'Η θέσις τής γυναικός έν τή κοινωνίφ καθ’ δλην τήν διαδρομήν 

των αιώνων καί αί διακριθεΐσαι Έλληνίδες άπό τής άρχαιότητος 

μέχρι σήμερον. Άθήναι 1949. Σελ. 211. 

Διαμαντή Κ. 'Η Ίόνιος Ακαδημία τοΰ Κόμιτος Γκίλφορδ. Σελ. 16. (Άνάτυπον έκ 

τής Ελληνικής Δημιουργίας, Β', τεΰχ. 31.) 

Διομήδη 'Αλ. Τό χρυσόβουλλον Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου καί τό φεουδαλικύν 

δίκαιον εις τό Βυζάντιον. (ΙΙρακτ. Άκαδ. Αθηνών, 19, 1944, έν 

Άθήναις 1949, 194- 198.) 

Δούκα Στρατή. Χρονικόν ίερέως Γρηγορίου Λογοθέτη (Κυθήρων). (Ό Αιώνας μας, 

Γ', 240 - 243, 274 - 277.) 

» » Καστοριά. (Ό Αιώνας μας, Γ', 363- 365.) 

Δραγονμη Φιλίππου. Προσοχή στη Βόρειον "Ελλάδα. Θεσσαλονίκη 1949. (Εθνική 

Βιβλιοθήκη, άρ. 10.) Σελ. 72+2. 

Δρανδάκη Νικ. Β. ’Εκ της βιβλιοθήκης τοϋ Ίιυάννου Μεταξά - Λαζαρίδου (επισκό¬ 

που Ρεθύμνης). (Κρητική Εστία, Α', άρ. 9, 17 - 18.) 

ΕΙβίιίΙιβνίαάββ Ν. έίιιάεδ οπεηίπίεδ, Ιοηιε I. ΑΙεχαηάπε 1949. Σελ. 277. 

Έλεν&ερουδάκη Κώστα. Περίπατοι καί εντυπώσεις άπό τήν Ελβετία. Στά ίχνη των 

πριότων Φιλελλήνων. (Νέα "Εστία, Μ Τ', 979 - 981.) 

Ζα}:ΐ)ΙΗϊηο8 Ό. 0ήδ6 ιυοηέίίΐΪΓε 61 επδε έεοηοηιϊς-ιιε ό Βγζαηεε <3α ΧΙΙΙε ειιι 

Χ\γ6 δΐέείε, ΑΠιέηεδ 1948. Σελ. 149. 

(- » » Εα ροριιΐ&ΐίοπ άε Ια Μοτεε Β^ζαηΐίηε. (Ι/Ηεΐΐεηίδΐιιε Οοηίειη- 

ροτ&ϊη, ί&πνίεΓ-Ιένπετ 1949, 7 -25.) 

Ζβρο§ Ραη. Οτεείί Ε&νν, ίΚτεε Ιεοίατεδ ΟεΠνετεά αί Οαιπότΐά^ε &η<5 Οχίοά. χη 

1946. Αί+εηδ 1949. Σελ. 119. 

Ζευγαλάκη Ν. Τό Φαΰμα τοΰ Αγίου Μηνά έν Ήρακλείιο κατά τό Πάσχα τοΰ 1826. 

Ηράκλειο Κρήτης -1949. Σελ. 18. 

Ζώη Λεωνίδα X. Έπίδρασις τής ξενοκρατίας επί τής γλώσσης μας. (Φιλολογική 

Πρωτοχρονιά 1950, 157- 161.) 
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Ζώρα Γ. Ό Αριστοτέλης Βαλαωρίτης καί ή προς τον Θωμαζαΐον αλληλογραφία 

του. (Ελληνική Δημιουργία, Β', 113-118.) 

Ή Κυπριακή φιλολογία κατά τήν περίοδον τής Φραγκοκρατίας. 

(Ένθ’ άν., 221 -230.) 

» » Ή Παναγία καί ή συλλογή «"Ανθη εύλαβείας». (Ένθ5 άν., 337 - 341.) 

» » Ό Βιζυηνός καί ή ξενιτεία. (Ένθ’ άν., 595 - 502.) 

* > Τά τελευταία έτη τής Φραγκοκρατίας καί ή άλωσις των 1 Αθηνών υπό 

των Τούρκων. Κατά τον άνέκδοτον Βαρβερινόν Ελληνικόν κώδικα 

111, (Ένθ’ άν., 679 - 691.) 

» > Ρουμάνος 6 μελφδός καί τό κοντάκιον εις Χριστού γέννησιν. (’Ένθ’ 

άν., 1063 έξ.) 

Ήλιοπούλου Άγγ. Τό Γορτυνιακόν Βιβλίον. (Γορτυνιακόν Ήμερολόγιον 1949, 

11 -13.) 

Θεοφανίδου Σ. Σουλτανικά βεράτια προς τό γένος τών Ρωμαίων. (Άρχεΐον τού 

Θρακικοΰ λαογραφικοϋ καί γλωσσικού θησαυρού, ΙΔ', 353 - 355.) 

Θωμοπονλου I. Κυκλαδικά, Α' Συριανά Υπομνήματα, Β' Τό Ιστορικόν άρχεΐον 

Κυκλάδων. Άδη ναι 1949. Σελ. 17. 

» » Ι/θΓΐ£ϊη6 άε Γ«Εεο1ε άεδ οπιαπίδ άέΐΐεδΐδ» άε ΡΙιί£35 Υεΐε- 
δίϊηΐίδ. (3.Α. 3ΐΐ3 «Β^ΖΕηΠηίδοΙι - Νειι^πεείιίδείιε ^Ιιι-Βϋεΐιει*», 
Βαηά XIX). ΑίΚεη 1949. Σελ. 12. 

Καλογεροηοΰλον Διονυσίου. Γεώργιος Β', ό άλ’θρωπος, ό Έλλην, δ Βασιλεύς, 1890- 

1947. Άδήναι 1949. Σελ. 237. 

Κανδηλάητου Γ. Συμβολή εις μελέτην περί τής μητροπόλεοις Χαλδίας. (Άρχεΐον 

Πόντου, XIV, 42 - 63.) 

Καραμπλιά Ίωάννου Ν. Ιστορία τών Κυδωνιών από τής ίδρύσεώς των μέχρι τής 

άποκαταστάσεως τών προσφύγων είς τό ελεύθερον Ελληνικόν Κρά¬ 

τος. Άδη ναι 1949 (μέρος πρώτον). Σελ. 259. 

Καρατζα Σταμάτη. Κοραής καί Νικολόπουλος. Αίΐιόπεδ 1949. Σελ. 60. (Οοΐΐεείίοπ 

άε ΓΙπδίϊίιιί Ρταηςαΐδ (ΓΑΗιεηεδ, Νο 23.) 

Καρβελά Γ. Ή Γορτυνία κατά τούς άγώνας Τούρκων καί Ενετών, (Γορτυνιακόν 

Ήμερολόγιον 1949, 65- 68.) 

Κάρπα Δημ. Μιά μαντινάδα. (Κρητική Εστία, χρόνος πρώτος, φύλλ. 5, 16.) 

Κατσαντώνη Ήλία. Τό ήθος τών Γορτυνίων. (Γορτυνιακόν Ήμερολόγιον 1949, 

41 - 44.) 

Καψαμπέλη Γιάννη. Ή φυσιολατρεία είς τό δημοτικό τραγούδι. (Κρητική Εστία, 

χρόνος πρώτος, 17 -19.) 

» » Συμβολή στήν Ελληνική σπηλαιογραφία. ('Ο ΙΙάν, Πρωτοχρονιά 

1950, τεύχ. 184- 185, 26- 30.) 

Καψή Άντ. 'Ο Ρήγας Φεραΐος καί αί διεκδικήσεις τού υποδούλου Ελληνισμού 

κατά τον 18ον αιώνα. Δευτέρα έκδοσις. Άθήναι 1949. Σελ. 72 μεθ’ 

ενός πίνακος. 

Καψωμένου Στυλ. Άπό τό λεξιλόγιο τών Ελλήνων τής Καλαβρίας. Θεσσαλονίκη 

1949. Σελ. 26. [Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών επιστημονικά! 

πραγματεΐαι,. άρ. 3.] - 

Κιτρομηλίδη Μ. 'Ο 'Ελληνικός χαρακτήρ τής Κυπριακής λογοτεχνίας. (Ελληνική 

Κύπρος, έτ. Α', άρ. 7, 18 καί 22.) 

» » Ή νεοελληνική ποίηση τού ΙΘ' αιώνα. (Κυπριακά Γράμματα, ΙΔ', 

20 -24, 53- 57.) 
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Κληρίδη Νέαρχου. Το θρησκευτικό ιδεώδες τών Κυπρίων διά μέσου τών αί οίνων 

καί ή επίδρασή του στο φυλετικό χαρακτήρα τους. (Ελληνική Κύ¬ 

προς, Λ', άρ. δ, 18 καί 22, άρ. 2, 16.) 

» » Κυπριακά παραμύθια, (Κυπριακά Γράμματα, ΙΔ', 315-317.) 

Κοκλάνη Λέων. Τά επώνυμα τών Παλαιοχωριτών. (Χρονικά Παλαιοχωρίου Κυνου- 

ρίας, 91 - 92.) 

Κονιδάρη Γερασίμου. Ή θέσις τής αυτοκέφαλου εκκλησίας τής Κύπρου έναντι τού 

Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τον Θ' καί Γ αιώνα. Άθήναι 1949. 

(Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, 18, 135-146.) 

Κόντογλου Φώτη. Τά Θεοφάνεια καί οί βουτηχτάδες. (Έφημερίς Ελευθερία, 

6-1-49.) 

» » “Ιωακείμ ό Καλαβρέζος, ταπεινός δάσκαλος καί άναχωρητής. (Ένθ’ 

άν., 20-III-49.) 

> » Νεόφυτος ό Κύπριος, ό «έγκλειστος» άγιος. (’Ένθ* αν., 15-ν-49.) 
» » 'Ο Φτιοχοπρόδρομος. (Ένθ’ άν., 22Ύ-49.) 

Κοντοές Παρ. Τά Γορτυνιακά χωρία επί τής Τουρκοκρατίας. (Γορτυνιακόν Ήμερο¬ 

λόγιον 1949, 4 -10.) 

Κουγέα Σωκ. Θεσσαλός στηλοκόπας προ εκατόν είκοσιπέντε ετών. (Αρχαιολογική 

Έφημερίς 1945 - 1947, Άθήναι 1949, 98 - 115.) 

» » Ή επαναστατική προκήρυξις τής Καλαμάτας^καί ό συντάκτης της. 

(Νέα Εστία, ΜΕ', 395-397.) 

Κοιΐ8Ϊ8 ΑνΐβΙ-οίβ. Ατεΐεε Α'. Βεδ εΕΐΐδεδ 61 θβδ 5ί«;ιΐ63 άεδ ιιιβίμάϊεδ ΛΪ^νιεδ Β'. 

Βεδ ομυδεδ εί άεδ δϊ^πεδ άεδ ΓηαΙπάίεδ οΗτοπΐ^ιιεδ, ίΓΕάυΐί άιι 

Οτεε ρμτ 1ε Βγ Αά&πιαηΐ; Οογευ, ριιΒΙΐεδ ά’αρΓεδ 1ε ιηαιιιΐδεήί: 

Νο 191 άε \ά ΒΐόϋοΠιόςαβ Οογ&7 ΟΠίο. Άθήναι 1948. Σελ. 

107. [Πραγματεΐαι τής Ακαδημίας Αθηνών, ΙΓ', άρ. 3.] 

Κοΰζη Άριοτ. Μετάφρασις είς τήν Γαλλικήν τών άφορισμών τού 'Ιπποκράτους, 

έκδιδομένη κατά τό ύπ’ όριθ. 279 χειρόγραφον αυτού τής έν Χίφ 

Βιβλιοθήκης Κοραή. Άθήναι 1949. Σελ. 39. [Άνάτυπον έκ τής 

Ακαδημαϊκής Ιατρικής, ΙΓ', άριθ. 2 (114). Φερβρ. 1949.] 

» » Ή άποθεραπευτική τού Θεοφίλου κατά τόν Λαυρεντιανόν κώδικα 

Ρΐυί. 75,19. (Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, 19, 35- 45.) 

* » Τά ιατρικά έργα τού Νικηφόρου Βλεμμύδου κατά τούς υπάρχοντας 

κώδικας. (Ένθ’ άν., 56 - 75.) 

» » Το Ιατρικόν έργον τού Ρουμάνου κατά τόν Βατικανόν Ελληνικόν 

κοόδικα 280. (Ένθ’ άν., 162 - 170.) 

» » Ή γραπτή παράδοσις τών έργων Λέοντος τού ίατρόσοφιστοΰ. (’Ένθ5 

άν., 170 - 177.) 

» » ΜείτοάοΓΕ’δ ΛνοιΊί «Οη Πιε ίειηίηίηε Βΐδεαδεδ οί ίΐιε λΥοπιδ» 

3οεθΓ<3ΐη§ Πιε Οτεεί^ εοάεχ 75,3 οί Πιε ΒοιίΓεηΠΕίι ΒϊΒγεγ^. 

(Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, 20, 46 - 68.) 

» » Νέαι έπιστά,σεις περί τού Αντωνίου Πυροπούλου ώς ιατρού καί τού 

περί μέτρων καί σταθμών βραχέος σημειόίματος αυτού κατά τον 877 

κώδικα τής έν Άθω μονής τών Ίβήρων καί τόν Ελληνικόν ιατρι¬ 

κόν 27 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Βιέννης. (Πρακτικά Ακαδη¬ 

μίας Αθηνών, 21, 9-18.) 

Κονκιον Ι'εωργίου. Τά παιγνίδια τών 'Υδραίων. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, Θ', 

47 - 48, 69 - 70.) 
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Κουχουλε Φ. Βυζαντινών βίο; καί πολιτισμός. Τόμ. Γ’. Έν Αθήνα ις 1949. Σελ. 

398 μετά πολλών εικόνων. [Έκδοσις τη; Οοΐΐεοίίοη <3β Γΐηδίίΐυΐ 

Ργ3.πο&ι3 άΆΐΚεηεδ, Νο 43.) 

ν » Νεοελληνικών τινων επιθέτων σημασία καί ορθογραφία. (Άθηνά, 

53, 202 - 225.) 

Κουλούρα Γχίχα. Συνθήκαι και οροί τής ζωής των ιστιοφόρων από τής άπελευθε- 

ρώσεως (1833) μέχρι τοΰ 1890. (Το Μέλλον τής “Υδρας, Θ', 

71-72.) 

Κονρμονλη Γ. Ηχηροί κλειστοί φθόγγοι τής Ελληνικής γλώσσης. (Άθηνά, 53, 

60-84.) 

» » Καί πάλιν περί τοΰ τοπωνυμίου Χαννιά. (Λεξικογραφικόν Άρχεϊον 

τής Ακαδημίας Αθηνών, 4, 137 -148.) 

Κορνούτον Γ. Τό άγιοταφίτικο τής Σμύρνης καί ή οικογένεια Κοοαή, (Άθηνά, 53, 

28-59.) 

Κρίαρα Ε. Ανέκδοτος κατάλογος ιεραρχών Κεφαλληνίας, Ζακύνθου καί Ιθάκης. 

(Έπετηρίς τοΰ Μεσαιωνικού Αρχείου, II, 1949, 3- 19.) 

» » Ή Ρίμα Θρηνητική τοΰ Ίωάννου Πικατόρου. (Ένθ’ άν., 20-69.) 

» » Ό φίλέλλην ποιητής Ρϊειτε ΕεΡπιη καί τό "Οδοιπορικόν του άνά 

τήν "Ελλάδα. (Ένθ’ άν., 107 - 133.) 

> » "Ο ποιητής Πέτρος Κατσαίτης καί ή Κρήτη. (Κρητική "Εστία, Α', 

άρ. 9, 8 - 9.) 

» » Τί ήταν ή μητέρα τοΰ Αικίτέ ΟΙιεηίοΓ ; (Νέα "Εστία, 45, 717 -720.) 

» » Ανέκδοτα λογοτεχνικά έργα των αρχών τοΰ ΙΙΙ' αιώνα. (Ένθ’ άν., 

1180- 1183,1283- 1287.) 

Κριάρη Α. "Ο Κάμπος των Χανιών. (Κρητική "Εστία, Α', άρ. 1, 23-25, άρ. 2, 

23 - 24, άρ. 3, 23 -24, άρ. 4, 23 - 24.) 

Κριεζή Γεωργίου. Τό γενεαλογικόν δένδρον τής "Υδραϊκής οικογένειας Κριεζή άπό 

τοΰ 1604. (Τό Μέλλον τής "Ύδρας, Θ', 225- 226, 245- 246.) 

Κνριαζή Ν. "Ιστορία τής ίεράς μονής Κύκκου. Λάρναξ 1949. Σελ. 51. 

» » Παναγία Παλουριώτισσα. ("Ελληνική Κύπρος, Α', άρ. 2, 17.) 

Κνρου ’Αχιλλέως. "Ο ηγούμενος Γαβριήλ των Λευκάρων καί ό θρΰλος τοΰ τιμίου 

σταυροΰ εις τήν Κύπρον. ("Ελληνική Δημιουργία, Β', 193- 199.) 

Κώνοτα Κ. Σ. "Η 28 Όκτιυβρίου στήν Αίτωλική δημοτική ποίηση. (Νέα "Εστία, 

Μ<Τ', 1400- 1404.) 

Κωνοταντάρα Βύρωνος. Ή θαυματουργή εικόνα τής Παναγίας καί τό δοξασμένο 

μοναστήρι της. ("Ελληνική Δημιουργία, Β'. 289-295.) 

» * "Η φημισμένη μονή τοΰ αγίου Άνδρέα. ("Ελληνική Δημιουργία, Β', 

989 - 992.) 

Κωνσταντινίδον Ιερωνύμου. Τό εκπολιτιστικόν έργον των Φαναριωτών ηγεμόνων 

εις τάς ηγεμονίας Βλαχίας καί Μολδαβίας. Σταμπούλ 1949. Σελ. 47. 

Κωνσταντινίδον Μαργ. "Ο πατριάρχης Κοονσταντινουπόλεως "Ιερεμίας Β' ό Τρανός. 

(’Αρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυρόν, Δ', 

157 - 160.) 

Κωνσταντινίδον Τρνφ. "Η πειρατεία καί καταδρομή καί οί "Έλληνες. Άθήναι 
1949. Σελ. 77. 

» » Τό άρχεϊον Άστιγγος παρά τή έν Άθήναις Αγγλική Αρχαιολογική 

Σχολή. Άθήναι 1949. Σελ. 46. {Άνάτυπον έκ τοΰ 49 τόμου τής 

Ναυτικής Έπιθεωρήσείος.) 
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Λαδά Γ. Βυζαντινοί επί τοΰ Θησείου έπιγραφαί ανέκδοτοι καί διορθιοσεις εις τας 

ήδη έκδεδομένας. (Ό Συλλέκτης, I, 57 -80.) 

Λάμπρον Χαρίτωνος. Οί Τσάμηδες καί ή Τσαμουριά. Άθήναι 1949. Σελ. 32. 

Λαμψίδου Όδ. "Η ποινή τής τυφλώσεως παρά Βυζαντινοΐς. Άθήναι 1949. Σελ. 74. 

Λανίτη Νιχ. Λεόντιος Μαχαιράς. (Κυπριακά Γράμματα, ΙΔ', 50-57.) 

Λαούρδα Β. Κρητικά παλαιογραφικά. Τό υμνολόγιον τοΰ Γεωργίου Λουμπάνου. 

(Κρητικά Χρονικά, Γ', 583 κέξ.) 

Λάππα Τάχη. Θανάσης Διάκος. Αθήνα 1949. Σελ. 160. 

Λεωτσάχου Σπ. Ρόδος, τό σμαραγδένιο νησί. Άθήναι 1949. Σελ. 203. 

Λιγνόν Α. Τουρκική επιδρομή κατά τής "Ύδρας τό 1645. (Τό Μέλλον τής "Ύδρας, 

Θ', 114.) 

» > "Η ημέρα τής κηρύξεως τής έπαναστάσειος έν "Ύδρα. (Τό Μέλλον 

τής Ύδρας, Θ', 203.) 

Λονχοπούλου Α. - ΙΙεχροπούλου Δ. "Η λαϊκή λατρεία των Φαρασων. [Οοΐΐεοϋοιι 

άε ΓΙηεΗίαΙ Κταηςαίε άΆΠιειιεε, Νο 34.] 

Μαχρή Ήλία. "Ο Κωνσταντίνος Σάθας καί τό χειρόγραφον περί Γαλαξειδίου Ευ¬ 

θυμίου τοΰ "Ιερομονάχου. (Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, Κ', 1945, 

Άθήναι 1949 , 395 - 398.) 

Μαμαλάχη I. "Ο 8&αιιΐ6ΐ Ηοννε καί ή Κρητική έπανάστασις τοΰ 1866. (Κρητικά 

Χρονικά, Γ', 506 - 518.) ? 

Μαμέγρι Τριαντ. Καλανδίωνος πρεσβυτέρου σφραγίς. (Τέχνη, Δ', άριθ. 37). Σταμ¬ 

πούλ 1949. 

> » Τά τείχη τοΰ Βύζαντος καί τό Πάνορμον. (Ένθ’ άν., άριθ. 43.) 

Μανίχη Άντ. "Η μετοικεσία των Σπετσιωτών στήν "Ύδρα στα 1822. (Τό Μέλλον τής 

Ύδρας, Θ', 16 - 17, 25-26, 57-59.) 

* » "Η πρώτη βιογραφία τοΰ ναυάρχου Άνδρέα Μιαούλη. (Τό Μέλλον 

τής "Ύδρας, Θ', 29 -30.) 

» » Ό υπερασπιστής τής Μακεδονίας Εμμανουήλ Παπάς καί οί "Υδραίοι. 

(Τό Μέλλον τής Ύδρας, Θ', 151- 152, 173-175, 195-196.) 

> * Ύδραϊκών πλοίων αιχμαλωσία από πολεμικά τής Αμερικής. (Τό 

Μέλλον τής Ύδρας, Θ'", 235-236, 259 -260.) 

Μανούοαχα Μ. Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα περί Αθανασίου τοΰ ρήτορος. (Έπε¬ 

τηρίς τοΰ Μεσαιωνικού Αρχείου, Β', 134-151.) 

ΜαηοιιβδαΗαί Μ. Οοηιρί.65 γ6π<3ο5 8ϊΙ)1ΐο^τίΐρ1ιίςο63, «Έοπ^ηοπ (Ιε&η). ΙνΈιορθε 

Ι,&Ιΐη άε Οοηδίίΐηΐίηορίε 61 Ια Ρηηεϊραοΐέ άε Μοι-εε. Ρ&πδ, 

(Βί5Ηο11ΐ6ς[α6 Ηΐδίοπςιιιε), 1949. Ιπ 8°, 363 ρ., πνεε άεοχ 

εατίεδ», έν «Κ,ενιιε άεδ Ρίϊιιάεδ Οτεοςοβδ», Ιοιηε ΕΧΙΙ, }&ηνίει·- 

]ιήη 1949, ρ. 273 -275. 

Μαντζουράνη Δ. Οί πρώτες εγκαταστάσεις τών "Ελλήνων στη Λέσβο. (Άπό τήν 

ιστορία τής Λέσβου).. Μυτιλήνη 1949. Σελ. 46. 

Μαρχάκη Πέτρον. "Ένα σπουδαίο λογοτεχνικό κείμενο τοΰ επισκόπου Διονυσίου 

Καστριγογιαννάκη (1856- 1910) : Λόγος ρητορικός για τό Άρκάδι. 

(Ό Αιώνας μας, Γ', 106- 109.) 

» * , "Ο «Εθνικός "Υμνος» τοΰ Σολωμοΰ κι* ό Παναγιώτης Ταβουλά- 

ρης. (Ένθ’ άν., 244-245.) 

Μαυραχάχη Γιάννη. "Η επιστήμη τής Κρητικής Λαογραφίας. (Κρητική "Εστία, Α', 

άρ. 1, 20- 22, άρ. 2, 19-20, άρ. 3, 26, άρ. 4, 21-22, άρ. 6, 21- 

22, άο. 6, 21-22, άρ. 7, 21-22, άρ. 8, 21-22.) 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Εχοζ 1& 24 
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Μέγα Γεωργίου. Ή λαϊκή κατοικία τής Δωδεκάνησου. Άθήναι 1949. Σελ. 60+πίν. 

ΙΎ'. (Άνάτυπον έκ τοΰ Β' τόμου τής μελέτης «Ή Δωδεκάνησος: 

Τό οικιστικό καί πλαστικό πρόβλημα». Σειρά εκδόσεων Υπουργείου 

Άνοικοδομήσεως, άρ. 22.) 

» » 'Η Ελληνική οικία. Ιστορική αύτής έξέλιξις καί σχέσις προς την 

οίκοδομ ία ν των λαών τής Βαλκανικής. Αθήνα ι 1949,. Σελ. ιβ' + 

133+πίν. ΙΙΤ. (Σειρά εκδόσεων τοΰ Υπουργείου Άνοικοδομήσεοις, 

άρ. 37.) 

» » Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι προς αποτροπήν επιδημικών 

νόσων (Τρυποπέρασμα- Καινούργια φωτιά - Διαβολοφωτιά - Σίδερο). 

(Έπετ. τοΰ Λαογρ. Αρχείου τής Ακαδημίας Αθηνών, 5-6 (1943- 

1944), Άθήναι 1949, 5 -58.) 

» » Ζητήματα Ελληνικής λαογραφίας. Κεφ, ΙΑ'. Λαϊκή λατρεία. (’ΈνΟ’ 

άν., 86- 144.) 

Μελανοφρνδη Π. ΙΙαοοιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις τοΰ χωρίου ’Άδισα. (Άρ- 

χεϊον Πόντου, XIV, 108-123.) 

Μερεμέτη Ά-Θ-, Ό Κοραής ώς. επιστήμων. (Κυπριακά Γράμματα, ΙΔ', 25 - 29, 

59-63.) 

Μέρτζιον Κ. Δ. Ή διαθήκη τής Άννης Παλαιολογίνας Νοταρά. (’Αθήνα, 53, 17-21.) 

» » Ή συνθήκη Ενετών - Καλλέργη καί οι συνοδεύοντες αυτήν κατάλο¬ 

γοι. (Κρητικά Χρονικά, Γ', 262 -292.) 

Μετάλλινου Αγγελικής. Μακεδονικοί σελίδες, οί Μακεδόνες εις τον υπέρ τής ανε¬ 

ξαρτησίας άγώνά των. 'Η έπανάστασις τής Χαλκιδικής κτλ. Θεσσα¬ 

λονίκη 1949. Σελ. 16. 

» » 'Η Έλληνικότης τής Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη 1949. Σελ. 48. 

Μεταξα ■ Μεσσηνέζη Ν. Τό Αϊγιον στον αγώνα. Άθήναι 1949. Σελ. 126. 

Μητροποΰλον Κ. Ποικίλα ιατρικής ορολογίας. Άθήναι 1949. Σελ. 136. 

Μινώτου Σπύρου. Στο νησί των Φαιάκων. Αθήνα 1949. Σελ. 17. 

Μιχαηλίδου Ευγενίου. Ανατολικοί μελέται δικηγόρου Ν. Π. Έλευθεριάδου. Έν 

Αλεξάνδρειά. Σελ. 25. (Άραβιστί.) 

.» * 'Η μονή τοΰ αγίου Σάβα Αλεξάνδρειάς διά μέσου τών αίοίνων, (Εκ¬ 

κλησιαστικός Φάρος, 48, 5-37.) 

Μιχαηλίδου · Νονάρου Μ. Οί Κριεξήδες τοΰ Είκοσιένα. (Νέα Εστία, ΜΕ’, 166-167.) 

* . » Οί Κριεξήδες τοΰ Είκοσιένα. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, Θ', 97 - 98.) 

Μιχαλοπούλου Φάνη. Κωνσταντίνος Σάθας (1842- 1914). (Ανάτυπο από την Ελλη¬ 

νική Βιβλιογραφία, Γ', 1949, τεΰχ. 2-3, 22.) 

» » 'Η Ελληνική Χιμάρα καί τά γραφικά χωριά της. (Ό Φυσιολάτρης, 

Ιανουάριος 1950, άρ. δελτίου 13, 6-8.) 

Μοσχονα Θεοδ. Μέριμνα τοΰ Έλληνορθοδόξου Πατριαχείου Αλεξάνδρειάς επί 

Τουρκοκρατίας. Συντεχνίαι - αδελφάτα - έσνάφια. Αλεξάνδρεια 1949. 

Σελ. 25. 

* » Τά έσνάφια έν Καίρω τφ 1813. (Δελτίον τής Πατριαρχικής βιβλιο¬ 

θήκης, Β', άρ. 2, 1-3.) 

» » Σχέσεις Μελετίου Πηγά μετά τών Κοπτών. (’Ένθ’ άν., άρ. 4, 1-4.) 

» » Δύο πανάρχαια έδικτα. (Εκκλησιαστικός Φάρος, 48, 81 -89.) 

* » Το εις Μόσχαν ταξείδιον τοΰ ΙΙατριάρχου Παϊσίου τώ 1666, έξ ανεκ¬ 

δότων πηγών τής Πατριαρχικής βιβλιοθήκης. (ΙΙάνταινος, 1944, φύλλ. 

13-30.) 
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Μοσχονα Θεοδ. Περί τοΰ πτερωτού Λέοντος τοΰ άγιου Μάρκου. (Πάνταινος, άρ. 36, 

609 - 612.) 

Μοτάκη Σ. Είμητας. (Κρητική Εστία, Α', άρ. 4, 28.) 

» » ’Οπίσιο σκοΰλος βράζει. (Ένθ’ άν., άρ. 7, 29.) 

» » Έρωφίλη. (Ένθ’ άν., άρ. 5, 11-12.) 

Μπεξαντέ Δημ. Κρυστάλλης καί Έρωτόκριτος. (Νέα Εστία, ΜΕ', 924 - 926.) 

Μπίρη Κώστα Η. Αρβανίτες στο Μενίδι καί στο Μαρούσι. (Νέα Εστία, ΜΕ', 

89 - 90.) 

Μπόνη Κ. Ευθυμίου τοΰ Μαλάκη μητροπολίτου Νέων ΙΙατρών ('Υπάτης) τά σωζό- 

μενα, τεύχος Β'. Δύο εγκωμιαστικοί λόγοι νΰν τό πρώτον έκδιδόμενοι 

είς τον αύτοκράτορα Μανουήλ Α' τον Κομνηνύν. ’Εν Αθήναις 1949. 

Σελ. 101. [Άνάτυπον έκ τής Θεολογίας, ΙΘ' καί Κ'.) 

» » Σχόλια είς τούς δύο εγκωμιαστικούς λόγους Ευθυμίου τοΰ Μαλάκη 

μητροπολίτου Νέων Πατρών είς τον αύτοκράτορα Μανουήλ Α' τον 

Κομνηνόν. (Ένθ’ άν., Κ', 140- 156 , 280 - 300.) 

Μπουμπουλίδη Φ. Νεοέλληνες μουσουργοί. Α' Δημήτριος Λεβίδης. Συμβολή είς την 

ιστορίαν τής νεοελληνικής μουσικής. Άθήναι 1949. Σελ. 16. 

» » Τό κυπαρίσσι στη Νεοελληνική λογοτεχνία. (Ελληνική Δημιουργία, 

Β', 708- 713.) 

Μυριαν&οπούλου Κ. Ξενικαί λέξεις έν Κύπρφ. (Κρητικαί Σπουδαί, ΙΒ', 113-121.) 

Μωραΐτον - Βάαου Ευ, "Οταν άνθιζε ή ζωή στο Καστελλόριξο. (Νέα Εστία, ΜΕ', 

303 -305.) 

Νικολαΐδη ’Αρσεν. 'Ο Εβραίος Δον Χοξέ Νάζι καί ή άλωσις τής Κύπρου. (Κυ¬ 

πριακά Γράμματα, ΙΔ', 376 -377.) 

Ξηρέα Μαρίνου. "Αγνωστα βιογραφικά στοιχεία καί κατάλοιπα τοΰ Βιξυηνοΰ. Λευ- 

κοσία-Κύπρος 1949. Σελ. 82+8 εικόνες έκτος κειμένου. 

Ξυγγοπονλου Άνδρ. Συμβολαί είς την τοπογραφίαν τής Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. 

Θεσσαλονίκη 1949. Σελ. 38. 

Οίκονομίδον Δημ. 'Ο Ρήγας Φεραΐος έν Βλαχία. (1 Αθήνα, 53, 130- 146.) 

» » Περί τοΰ Γειοργίου Σταυράκογλου. (Άρχεϊον τοΰ Θρακικοϋ λαογρα- 

φικοΰ καί γλωσσικού θησαυροΰ, ΙΔ', 95- 98.) 

» » 'Ιστορία τοΰ έν Βουκουρεστίφ Ελληνικού θεάτρου. (Ελληνική Δη¬ 

μιουργία, Β', 984-989.) 

» » Εδδ εεοΐεδ εη Κοιπηαπίε ΐιΐδςη’ά 182Ι. (Ι/Ηεΐΐεηίδΐηε 

ΟοπίεηιροΓ&ίη, Νο 2 εΐ 3, 1949.) 

Οικονόμου Σταύρου. 'Ο πρφην δήμος Θελπούσης. (Γορτυνιακόν Ήμερολόγιον 1949, 

45 -47.) 

Παναρέτου Α. Κυπριακές γεωργικές παροιμίες. (Κυπριακοί Σπόυδαί, ΙΒ', 29 - 56.) 

» » Κυπριακές γεωργικές λέξεις. (Ένθ’ άν., 56- 100.) 

Πανταζοπονλον Νικ. Ό Ιωάννης Γενατάς καί ή όργάνωσις τής δικαιοσύνης επί 

Καποδιστρίου. (* Αθήνα, 53, 297 κέξ.) 

Παπαγεωργίου - Έραλδύ Γ. Ό άγιος Οίκουμένιος, ό μέγιστος τών έξόχοιν άνδρών 

τής Χριστιανικής Θεσσαλίας. Τρίκκη 1949. Σελ. 30. 

Παπαγρηγοράκη Ίδομ. Τοπωνυμικά. Σέλινον, Σέλυνον ή Σέληνον. (Κρητική Εστία, 

Α', άρ. 6, 24.) 

» » Παροιμιών τό ανάγνωσμα. (’Ένθ’ άν., άρ. 7, 24-25.) 

Παπαδημητρίου Γ. Άκριτικά 1. Άντιβολή τής έκδόσεως Μηλιαράκη προς τό χειρό¬ 

γραφον 1074 τής Εθνικής Βιβλιοθ. Αθηνών.Άθήναι 1948. Σελ. 147. 
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Παπαδοπούλου Α. Α. Ετυμολογικά καί γραμματικά. (’Αθήνα, 53, 195-201.) 

» » Γλωσσικά! έρευναι. (Άρχεΐον Πόντου, XIV, 3-35.) 

> » Ηθογραφία παραμυθιών. ("Ενθ* άν., 36-41). 

Παπαδοπούλαν Δ. Κ. "Ασματα τοΰ χωρίου Σταυρίν. (Άρχεΐον Πόντου, XIV, 

64- 74.) 

» » Λεξιλόγιον τής περιφερείας τοΰ χιορίου Σταυρίν. ("Ενθ’ άν., 75-107.) 

ή· Παπαδοπούλου Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών κα! πόσης Ελλάδος. Ή 

εξωτερική κατάστασις τής Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως άπύ τής 

άλώσεως μέχρι τοΰ ΙΙΙ' αίώνος. (Θεολογία, Κ', 3-17, 189-203.) 

» » Έκ τής Ιστορίας τής Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως κατά τον ΙΘ' 

αιώνα. ("Ενθ* άν., 577-602.) 

Παπαχώστα Αγγέλου Ν. 1 Ελληνική Νομαρχία. (Νέα Εστία, ΜΕ', 409-412, 

503- 508.) 

» > Γνωστά καί άγνωστα χειρόγραφα τοΰ Βηλαρά. (Ανατύπωση άπό τή 

Φιλολογική Πρωτοχρονιά τοΰ 1949, 225-238.) 

Παπανούτσου Ε. Παλαμάς, Καβάψης, Σικελιανός. Άθήναι 1949. Σελ. 225. 

Παπαχαραλάμπους Γ. Κυπριακά εργατικά τραγούδια. (Κυπριακά Γράμματα, ΙΔ', 

51-52.) 

» » Άσμα ψαλλόμενον είς πλέξιμον στεφάνων. (Ένθ* άν., 52.) 

» » Τό άλφάβητον τής Ψυχής καί τοΰ Χάρου. ("Ενθ·* άν., 260-264.) 

» * Επιρρήματα έξ ονομάτων ζώων είς τήν Κυπριακήν διάλεκτον. (Κυ¬ 

πριακοί Σπουδαί, ΙΒ', 171 -172.) 

Παπαχρίατον Κωνοτ. Α. Περί τής «Ελληνικής Νομαρχίας» καί τοϋ συγγραφέως 

αυτής. (Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, ΙΘ', 1944, Άθήναι 1949, 

300-307.) 

Παπαχριοτοδούλον Πολυδ. Τέσσαρες σύγχρονοι ιστοριογράφοι τής Θράκης. (Άρ¬ 

χεΐον τοϋ Θρακικοϋ λαογραφικου καί γλωσσικού θησαυρού, ΙΔ', 

160- 178.) 

» » 'Ο Γ. Βιζυηνός λαογράφος. (Ελληνική Δημιουργία, Β', 611 - 612.) 

» » 'Ο Γ. Βιζυηνός καί τά χειρόγραφά του. (Νέα Εστία, ΜΕ', 181-182.) 

Παπαχρυσοστόμον Χρήστου. Οί σημερινοί Κύπριοι ποιητάρηδες. ('Ελληνική Δη¬ 

μιουργία, Β', 897 -899.) 

Παρλαμα Μ. 'Ιστορικά καί βιογραφικά σημεκόματα του Στεφάνου Νικολαΐδου. 

(Κρητικά Χρονικά, Ιν, 293-350.) 

Πατριαρχία Βμοιλείον. Ή λαϊκή Μοΰσα τής Μάνης καί ό θρήνος τοΰ νεκρού, ιστο¬ 

ρική, κριτική καί αισθητική μελέτη. Αθήναι 1949. Σελ. 58. 

Περιατέρη Σπύρον Δ. Δημοτικά τραγούδια Ηπείρου καί Μζορηα σέ Βυζαντινή καί 

Ευρωπαϊκή παρασημαντική. Άθήναι 1950. 

Πετροπούλον Δημ. "Εθιμα συνεργασίας καί άλληλοβοηθείας τού Ελληνικού λαού. 

(Έπετηρίς τοϋ Λαογραφικού Αρχείου τής Ακαδημίας Αθηνών, 

5-6, 1943 - 1944, έν Άθ-ήναις 1949 , 59 - 85.) 

Πεφάνη Δώρου. ΟΙ "Ελληνες Σλαβόφωνοι τής Μακεδονίας καί οί Έλληνοβλάχοι, 

μελέτη πολιτική - Ιστορική - κοινωνική. Πρόλογος Αντωνίου Δ. Κε- 

ραμοπούλου. Άθήναι 1949. Σελ. 117, 

ΤΙλατάκι 'Ελευέλ. Κ. 'Η «Σπηλιά τού Μπεκίρη των Σπετσών». ('Ο Πάν, Πρωτο¬ 

χρονιά 1950, 18-24.) 

Πλάτωνος Νικολάου. 'Η σημασία τής έπιβιώσεως τών άρχαίων τοπωνυμίων. (Κρη¬ 

τική 'Εστία, Α', άρ. 3, 12-13, άρ. 4, 12-14.) 
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Πολίτη Λίνον Ν. Λογοτεχνία Νεοελληνική καί λογοτεχνία Ευρωπαϊκή (εναρκτήριος). 

(Άγγλοελληνική Έπιθεώρησις, Δ’, 89-93.) 

» » Ανέκδοτα κείμενα καί επιστολές τοϋ Σολομού. ("Ενθ1 άν., 153 - 

171.) 

* » Νεανικά Ιταλικά ποιήματα τοΰ Σολωμοΰ. ("Ενθ’ άν., 1522-1527.) 

Πομόνη Μίμη. Λαογραφικά - γλωσσικά (Δωδεκανήσου). (Ελληνική Δημιουργία, Β', 

945 - 948.) 

Πουρναροπούλου Γ. Αδαμάντιος Κοραής, ό έθνεγέρτης · Ιατρός. Άθήναι 1949. 

Σελ. 18. 

» » Προσκύνημα είς Κώ. Άθήναι 1949. Σελ. 32. 

Πρεβελάκη Ελευθερίου. Ή εκστρατεία τοϋ Ημπραήμ πασά είς τήν Αργολίδα. 

Άθήναι 1949. Σελ. 129. 

Προνσή Κώστα. Σύγχρονοι Κύπριοι ποιητές. (Ελληνική Δημιουργία, Β’, 860-870.) 

Ριζίτη Γ. (—Σήφακα Γ. Α.) Τοπωνυμικά, τοπωνυμική έρευνα τών χωρίων Ακρω¬ 

τηρίου. (Κρητική Εστία, Α', άρ. 2, 7-8, άρ. 3, 11.) 

Ρωμαίου Κ. Δοξασίες τών διαφόρων λαών γιά τήν καταγωγή τοΰ άνθρώπου. (Άρ¬ 

χεΐον τοΰ Θρακικοϋ λαογραφικου καί γλωσσικού θησαυρού, ΙΔ , 

273 - 298.) 

» » Προσθήκη στις δοξασίες γιά τήν καταγωγή τοΰ άνθρώπου. ("Ενθ’ 

άν., 364.) 

» » Προσθήκη είς τά αχνάρια επάνω στους βράχους. ("Ενθ αν., 

374-376.) 

» » 'Η σπηλιά τοΰ Κουτούκι, τό ωραιότερο ελληνικό σπήλαιο. ('Ο Πάν, 

Πρωτοχρονιά 1950, 31 -33.) 

> » Οί μαντινάδες τής Κρήτης. ("Ενθ’ άν., 19, 111-116.) 

» » Αρχαιολογία σχετική μέ τό Ιίαλιοχώρι. (Χρονικά Παλαιοχωρίου 

Κυνουρίας, 7-8.) 

» » Ουίΐεδ ροραΐαίτεε άε Ια ΤΕταοε. Εεδ Αηαείβηαππ. Εα εέτέηιο- 

ηίε άιι Ιμιηάΐ Ριιτ. Ιταά. I. Τίδδ&ιηεηο. ΑΗιέηβδ 1949. Σελ. 

Χν+214. 

Σαλβάνου Γερασίμου - Σαλβάνον Βάσως· 'Η Ίόνιος Ακαδημία, ό ιδρυτής αυτής 

Κόμις Γύλφορδ, οί καθηγηταί καί σπουδασταί αυτής. (Άνατυπωσις 

έκ τής Ελληνικής Δημιουργίας.) Άθήναι 1949. Σελ. 108. 

Σαμαρά Π. Μελέτιος ό μητροπολίτης Μυτιλήνης.. Μυτιλήνη 1949. Σελ. 26. (Άνάτυ- 

πον έκ τοΰ Ποιμένος.) 

8νονοηο8 Ν. Ροτίπίαπδ Οτεοδ. (Κενιιε άεδ Είικίεδ Οτεοςτιεδ, ΕΧΙΙ, ΐαπνίετ - ΐιιίπ 

1949,237 -240.) 

Σήφαχα Γεωργίου. 'Η δημοτική ποίηση στην Κρήτη. Μαντινάδες - Ριζίτικα τραγού¬ 

δια. ('Ελληνική Δημιουργία, Β', 990 - 993.) 

> » Ή ιστορία τής Κρήτης. (Κρητική Εστία, Α', άρ. 1, 5-8, άρ. 4, 

5-6, άρ. 6, 8-10.) 

» » Οί Κρητικοί γόμοι καί ό Ζαμπέλιος. ("Ενθ* άν., άρ. 1, 26- 27, άρ. 

2, 26-27, άρ. 3, 27, άρ. 4, 26 -27, άρ. 5, 26-27, άρ. 6, 25-26, 

άρ. 7, 26 - 27, άρ. 8, 26-27, άρ. 9, 26-27.) 

» » Τό τοπωνύμιο Άγια. (Ένθ’ άν., άρ. 5, 22.) 

Σχοπετέα Σταύρου. Γενεαλογικά. Δεληγιανναίων. Συνοικισμός τών Λαγκαδιών. (Γορ- 

τυνιακόν 'Ημερολόγιον 1949 , 55 - 64.) 

Σουρή Κρίτωνοξ. Γεώργιος Σουρής καί ή εποχή του. Άθήναι 1949. Σελ, 318. 
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Σοφοκλέους Θ. Ή εθνική συνείδησις των Κυπρίων επί Φραγκοκρατίας. Λευκωσία 

Κύπρου 1949. Σελ. 20. ,'ϊ 

» » Ελένη Παλαιολογίνη. (Ελληνική Κύπρος, Α', άρ. δ, 8.-22.) ; 

» » Πάρεργα ετυμολογικά. (Κυπριακαί Σπουδαί, ΙΒ', 103 - 109.) . ·] 

Σπανάκη Στεργίου. Τό οικογενειακό επίθετο Μιλιαράς. (Κρητικά Χρονικά, Γ', 

204-207.) ■) 

» » Ή έκθεση τού Δούκα τής Κρήτης Ιωάννη Σαγκρέντο (1604). (Ένθ“ 

άν., 519-533.) 

Σπανδωνίδη Πέτρου. Ή αρχαϊκή τέχνη και ή «Θυσία τοϋ Αβραάμ». (Νέα Εστία, 

ΜΕ', 212-215, 313 -318.) 

Σπεράνζζα Θεοδοσίου. Κυκλαδικές ιστορίες. Ή Παναγία ή Χρυσοπηγή τής Σίφνου. 

Άθήναι 1949. Σελ. 79. 

Σπνριδάκη Γ. Κ. Έξορκισμοί καί μαγικοί κατάδεσμοι των Κρητικών χειρογράφων. 

(Έπετηρΐς τού Ααογραφικου “Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών, 

3-4, 1941 - 1942, Άθήναι 1949, 60-76.) 

» » Γεράσιμος Βλάχος (1607- 1685). (“Επετηρΐς τού Μεσαιωνικού “Αρ¬ 

χείου, II, 1949, 70-106, 157.) 

Σπυριδάκι Κ. Ή ιερά μονή Κύκκου. (Ελληνική Κύπρος, Α', άρ. δ, 8-9.) 

Σταμίρη Γ. Στεμνίτσης επιγραφή τού έτους 1589. (Γορτυν. Ήμερολ. 1949, 30- 31.) 

Στανρακάκι I. Όπίσω σκοΰλος βράζει' τα ύστερα φίδια τσ“ έχουν τσ“ όρές. (Κρη- 1 

τική Εστία, Α', 10.) 

8ίο'()Ηΐογ)οηΙο8 ΟοηβίαηΙίη. Β& Οτεεε μηϋςιιβ εί Ια ο&Γί'ο^ταρΙιίο Ρταηςαίδε | 

άερυϊδ 1π Κεηοϊδδμηεε ϊΐΐδςιι’εη 1830. (Πρακτικά Ακαδημίας “Αθη¬ 

νών, Κ', 359-365.) 

Στεφανίδου Δ. Ή κοινωνική οικονομική έν τη ιστορική της εξελίξει. Τόμ. Β'. Ή 

ιστορία τής κοινωνικής οικονομικής. “Εμποροκρατία, Φυσιοκρατία, 

Φιλελεύθερα Σχολή. “Αθήναι 1949. Σελ. 414. 

Στραβολέμου Δ. Ή Ζάκυνθος στά χρόνια τής σκλαβιάς. Ζάκυνθος 1949. Σελ. 467. 

Συγγελλάκη Ν. Γητειές καί σαραντίσματα. (Κρητική Εστία, Α', φύλλ. 5, 20.) 

Τζά&α I. Πώς είδε την "Υδρα τό 1820 ό ποιητής Εββπιη. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, 

Θ', 93 - 94.) 

Τρίανταφυλλίδη Μανόλη. Μικρή Νεοελληνική γραμματική. “Αθήνα 1949. Σελ. 202* 

Ταοπανάκη Δ. Συμβολή στή ρύθμιση τού Νεοελληνικού κλιτικού συστήματος. (Έπε- 

τηρίς Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1949, 

245-280.) 

Τωμαδάκη Νικολάου Β. 'Ο Ελληνισμός τής Κρήτης κατά τον Μεσαίωνα. (Κρητική 

Εστία, Α', άρ. 1, 8-10.) 1§| 

» » Νικηφόρος ηγούμενος Άρκαδίου καί πρωτοσύγκελλος τού πατριαρχι¬ 

κού θρόνου “Αλεξανδρείας. (Ένθ* άν., άρ. 6, 6-7.) 

* » Πώς έγνωρίσαμεν τον Βυζαντινόν πολιτισμόν. (“Ο Αιώνας μας, Γ', 

41-42.) | 

» » Ό Σολωμός καί ή “Αγία Γραφή. (Ένθ* άν., 173 -174.) 

Φάβη Β. Άνάλεκτα φιλολογικά. (Άθηνά, 53, 270- 296.) 

» » Άνάπτυξις φωνήεντος ώς συνοδίτου φθόγγου' ακμήν - ακμή - άκόμη. 

(Β^ζ&ηΐίηίδοΐι - Νευ£Π6θ1ιί$οίιε ^ΚτΒϋοΙιοΓ, 18, 154- 169.) 

Φανουράκη Ευ μεν ίου. “Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα των χρόνων τής Τουρκο¬ 

κρατίας άποκείμενα έν τφ Μουσείφ Ηρακλείου. (Κρητικά Χρονικά, 

Γ, 351 -362.) * 1 
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ΪΊιίΙψροκ Ιοί-ΟΗ. ΡπρΗοε (δεοοηά εάΐίΐοη). Νΐοοδίπ 1949. Σελ. 90+IV. 

Φίφλη - Αυγερινόν Ν. Τοπωνύμια Παλαιοχωοίου. (Χρονικά Παλαιοχωρίου, 93 -94.) 

Φραγκάκη Ευαγγελίας. Συμβολή στά λαογραφικά τής Κρήτης. “Αθήνα 1949. Σελ. 

188+δ’. 

Φωστηροπούλου 'Αγαϋ·. Γεωργία καί κτηνοτροφία ’Ίμερας. (“Αρχεΐον Πόντου, XIV, 

161-167.) 

* » Λεξιλόγιον ’Ίμερας. (Ένθ’ άν., 168 -191.) 

ΟΗαναηίβ Ρ&ίβί\ ΤΗε πιοηαδίΐε ρΓορειίίεδ αηά ΙΙιε Βίαιε ίη Πιε Β^ζαηέΐηε Βίηρΐιε. 

(ΠιπηβαΐΊοη Οβ,Ι^β ραρετδ, ηιιιηβετ ίοιιτ, 53-118.) 

Χαριτωνίδου X. X. Φιλολογικά. (“Αθηνά, 53, 3-16.) 

» » Φιλολογικά άνάλεκτα. (Έπετηρΐς Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπι¬ 

στημίου Θεσσαλονίκης, 1949, 17 - 58.) 

» » Υπόδεσις-Ύπόδησις. (Πλάτων, Α', 9 -18.) 

» » Παρατηρήσεις εις τάς Έπιστολάς Νικηφόρου Γρήγορά. Παρατηρή¬ 

σεις εις τούς Αίσωπείους Μύθους. (“Ένθ3 άν., 170-180, 185-200.) 

» » Παρατηρήσεις κριτικαί καί γραμματικό.! είς Άνναν Κομνηνήν. (Πρα- 

γματεΐαι τής “Ακαδημίας Αθηνών, 15, άρ. 1, 46;) 

Χατζηδήμον ' Α·&. Τό λιμάνι τού Πειραιά από ανέκδοτο χειρόγραφο τοϋ 18 αιώνα 

καί δπως τό παρουσιάζουν οί περιηγητές καί πορτολάνοι τον καιρό 

τής Τουρκοκρατίας.Άθήναι 1949. Σελ. 24. (Ιδιαίτερον άπόσπασμα.) 

Χατζήϊωάννον Κ .Π. Τό γλωσσικόν ιδίωμα τής Πιτσυλιάς. (Κυπριακά Γράμματα. 

ΙΔ', άρ. 169, 214 - 224.) 

Χατζηκώστα Ισμήνης. “Η Κύπρος καί ή ζωή της. Λευκωσία 1949. 

ΗαάμηιΐΰΙιαΚ Αη^ΚόΙίΗ. Βα ιηαϊδοη Οεεςμιε. ΑΙΚεηεδ 1949. Σελ. 44. (Οοΐΐεείίοη 

άε Ι/Ηεΐίειιίδηιε Οοηίειηροταίη, ϊ.) 

Χατζηψάλτη Κώστα. "Ενας άγνωστος κώδιξ. Ή βακτηρία των αρχιερέων συγγρα- 

φεΐσα τον 17ον αιώνα υπό αρχιμανδρίτου “Ιωαννίνων “Ιακώβου. 

(Έφημερ. Κύπρου Ελευθερία, φύλλ. 22 - 23 Νοεμβρίου 1949.) 

» » “Κοάννης Καρατζάς, ό Κύπριος συνεργάτης τού Ρήγα. (Κυπριακά 

Γράμματα, ΙΔ', 109-116.) 

» » “Επίσκοποι Ιίιτίου τού δευτέρου ήμίσεος τού ΙΖ' αίώνος. (“Ένθ’άν., 

185-187, 382-383.) 

Ηϊοηϊάββ Η. “Αγγλικόν υπόμνημα περί τής πολιορκίας καί τής πτιόσεως τού Χάνδα- 

κος. (Κρητικά Χρονικά, Γ', 403-505.) 

Χριατοψίδου Μύρωνος. Τά επώνυμα τής Παναγίας έν Κύπρω. (Κυπριακά Γράμματα, 

ΙΔ', 92-94.) 

Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνης Δ. “Η Σύγκλητος είς τό Βυζαντινόν Κράτος. (Έπε- 

τηρίς τοϋ “Αρχείου τής Ιστορίας τού Ελληνικού Δικαίου τής Άκαδ. 

“Αθηνών, 2 (1949), 5-151.) 

Χριστοφιλοπούλου Αναστασίου. Δημήτριος Χωματιανός. (Θεολογία, Κ', 741 - 749.) 

Χρυσάν&η Κύπρου. Συμπεράσματα από τις ονομασίες τών άσθενειών στην Κύπρο, 

(Ελληνική Κύπρος, Α', άρ. 2, 15.) 

» * Ευθύνες καί ποινές ιατρών κατά τις Άσίζες. (Κυπριακαί Σπουδαί, 

ΙΒ', 175-184.) 



376 Βιβλιογραφία 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

ΆγαΦονίχου μητροπολίτου Καλαβρύτων και ΑΙγιαλείας. Συμβολή είς την κατηχη¬ 

τικήν. Άθήναι 1949. Σελ, 114+δ\ 

Άλιβιζάτον ΆμΙλχα, Οΐ ιεροί κανόνες καί οί εκκλησιαστικοί νόμοι, εκδοσις δεύ¬ 

τερα. Άθήναι 1949. Σελ. 750. 

» » Αί σύγχρονοι θεολογικαί τάσεις έν τή Ελληνική “Ορθοδοξία. (Θεο¬ 

λογία, Κ', 80-98.) 

Άντωνιάδον Ευαγγέλου. Περί του φσματικού ή Βυζαντινού κοσμικού τύπου των 

Ακολουθιών. (Θεολογία, Κ', 704 -724.) 

Βέλλα Β. Ιωνάς, Ναούμ, Άββακούμ, Σοφονίας. Άθήναι 1949. Σελ. 148. 

Γερογιάννη Χρίστου. Οί τελευταίες ήμερες τοΰ Ίησοΰ (ίστορικολογοτεχνικόν εργον). 

Άθήναι 1949, Σελ. 30. 

Γεωργονλη Κ. Δ. Αυγουστίνος καί Ψευδοερέννιος. (Πλάτων, Α’, 36 -38.) 

Ένισλείδου Χρ. Ή γονυκλισία τής Κυριακής. (Εκκλησία, 26, 257-258). 

Θεοδωραχοπονλου I. Ν. Χριστιανικά καί φιλοσοφικά μελετήματα. Άθήναι 1949. 

Σελ. 147. 

Θεοδώρον Ευαγγέλου. 'Ηρωΐδες τής Χριστιανικής αγάπης (αί διακόνισσαι διά των 

αιώνων). Άθήναι 1949. Σελ. 223. 

» » Απολογητική αξιολογία. (Εκκλησία, 26, 307 -309, 321-323.) 

Ιεζεκιήλ μητροπολίτου Θεσοαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων. Ό άγιος Φανούριος 
(εκδοσις δεύτερα έπηυξημένη). Βόλος 1949. Σελ. 7. 

Καρμίρη I. Προσπάθειαι προς μόρφωσιν του ορθοδόξου Ελληνικού κλήρου. Τά 

πεπραγμένα τής εκκλησιαστικής έκπαιδεύσεως 1945 -1949. Αθήναι 

1949. Σελ. 76. 

» » Ή ορθόδοξος καθολική εκκλησία καί αί σχέσεις αυτής προς τάς 

ετεροδόξους εκκλησίας καί τήν κοινωνίαν των εκκλησιών. (Εκκλησία, 

26,159 - 161,222 - 227.) 

> » £0 άγιος Ιωάννης ό Δαμασκηνός, ό μέγιστος δογματολόγος πατήρ τής 
ορθοδοξίας. (Ένθ’ άν., 378- 381.) 

» » Ή ομολογία τής ορθοδόξου πίστεως τού πατριάρχου Ιεροσολύμων 

Δοσιθέου. (Θεολογία, Κ', 99 - 119 , 245 - 279 , 457 - 494, 657 - 703.) 

Κληρίδη Ν. “Ακολουθία τοΰ οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών Ανδρονίκου καί 

“Αθανασίας τής συμβίου αύτοΰ. (Κυπριακαί Σπουδαί, ΙΒ', 127-167.) 

Κονιδάρη Γερασίμου. Ή θέσις τής Καθολικής ορθοδόξου Εκκλησίας έν τή κοινω- 

νίφ των Εκκλησιών. (Θεολογία, Κ', 495-623.) 

Κόννογλου Φώτη. Ευλογημένος ό ερχόμενος. (Έφημ. Ελευθερία, 17-IV-49.) 

» » *Η άνάστασις. (Ένθ’ άν., 24-IV-49.) 

» » Ταπεινό εγκώμιο στον Απόστολο Παύλο. (Ένθ’ άν., 5-VII-49.) 

» » Ό χριστιανισμός καί ή φιλοσοφία. (Ένθ’ άν., 17-VII-49.) 

» » Ό εκατόνταρχος Κορνήλιος. (Ένθ’ άν., 18-IX-49.) 

Αώλη Σοφοχλέονς. Αί θρησκευτικοί ίδέαι τοΰ Νεοφύτου Δούκα. Νέα 'Υόρκη 1949. 

Σελ. 223. 

Μαρινάτου Σπύρου. Ή κιβωτός τοΰ Νώε καί ό θρύλος της. (Ελληνική Δημιουρ¬ 

γία, Β', 1025-1027.) 
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Μπαλάνου Δ. ΟΙ πατέρες καί συγγραφείς τής αρχαίας εκκλησίας. Αθήναι 1949. 

Σελ. 167. 

Μπόνη Κωνατ. Άμφιλόχιος Ίκονίου καί Μέγας Βασίλειος. Θεσσαλονίκη 1949. 

Σελ. 28. " 

Ξύδη Θεοδώρου. Τό θεματικό αντικείμενο στήν α' ώδή των ασματικών κανόνων. 

’Αθήναι 1949. Σελ. 22. 

> > Χριστού γενέθλια. Άθήναι 1949. Σελ. 15. 

» » Ή ποίηση Ρωμανού τοΰ Μελωδού στά Χριστούγεννα καί στά Θεο- 

φάνεια. (“Ανάτυπο από τις “Ακτίνες, ΙΑ' - ΙΒ'). Άθήναι 1949. 

Σελ. 22. 

» » Άνδρέας ό Κρήτης δ πρώτος κανονογράφος. (Νέα Εστία, ΜΕ', 

292 -298.) 

Παναγιωτάκου Π. Ή δργάνωσις τοΰ μοναχικού πολιτεύματος έν Άγω) "Ορει Άθφ. 

Άθήναι 1949. Σελ. 12. 

Παναγοπονλου Ίωάνν. Ίουλιανόν - Γρηγοριανόν ήμερολόγιον καί οί παλαιοημερο- 

λογϊται έν τή Αυτοκέφαλο) “Εκκλησία τής Ελλάδος. Άθήναι 1949. 

Σελ. 23. 

■ή Καπαδοπονλου Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί πάσης “Ελλάδος. Ό 

άγιος Μελέτιος δ νέος. “Εκδοσις δευτέρα μετά προσθήκης τής ακο¬ 

λουθίας τοΰ αγίου. Μετ’ εικόνων καί προλόγου τοΰ ακαδημαϊκού κ. 

Γρηγορίου ΙΙαπαμιχαήλ. Άθήναι 1949. Σελ. .83. 

» » *Η Λατινική προπαγάνδα έν Συρίφ. Αλεξάνδρεια 1949. Σελ. 35. 

Κρόκου 'Αντωνίου. Ή δίκη τοΰ Χριστού. Άθήναι 1949. Σελ. 150. 

Ράμφου Ίωάννου. Αγιολογικά μελετήματα. Δ', Αλέξιος ό άνθρωπος τού Θεού - 

Σάβας ό ηγιασμένος - Αναστασία ή Φαρμακολύτρια. Άθήναι 2949. 

Σελ. 32. 

» » *Η αγία Αναστασία ή Φαρμακολύτρια. (“Εκκλησία, 26, άρ. 2, 

27 -30.) 

Ρονσσου Β. Νέος Συναξαριστής. “Ηρωες του Χριστιανισμού (Δεκέμβριος). Άθήναι 

1949. Σελ. 272. 

Σηφάκι Νικ. I. Ποίησις καί αποκρυφισμός. Άθήναι 1949. Σελ. 80. 

Σιώτου Μάρκου. Αί γυναίκες τής κατά Ματθαίον γενεαλογίας. (Θεολογία, Κ’, 

157 - 163.) 

» * Όίε Ιίΐ&δδΐδοΐιε υηά άίε εΐιπδίΐίοΐιε ΟίιοΪΓοίοηΐε ϊη ΐΠτεπι νετ- 

ϊιοΐΐηίδ. (“Ένθ’ άν., 314 - 334, 523 - 541, 725 - 740.) 

Ϋ Σωφρονίου πρώην Αεοντοπόλεως. Ταμεΐον εκκλησιαστικής ποιήσεως. (“Εκκλη¬ 

σιαστικός Φάρος, 48, 60 κέξ.). 

ΤαΙαΚΐδ ΒαύΙε. Εη ρΐιίΐοδορίιίε 6γζ^η1ΐπ€ (άευχίέηιο ίαδοίειιΐο δαρρίέπιεπίαίτε άε 

ΓΗϊδίοίτβ άε Ια ρΜΙοδορΜε ρατ Επιΐΐε ΒτόΙιίοΓ). Ρατίδ 1949. 

Σελ. νΐΙΙ+324. 

Τρεμπέλα Παναγιώιου Ν. “Εκλογή Ελληνικής ορθοδόξου ύμνογραφίας. (Βιβλιοθή¬ 

κη Άποστολικής Διακονίας). Άθήναι 1949. Σελ. ήζ'+3ΐ7. 

* > Γενικοί χαρακτηρισμοί τής ανατολικής λατρείας. (“Εκκλησία, 26, 

255 - 256.) 

» » Ή συνιερουργία κλήρου καί λαού έν τή λατρεία. (Ένθ’ άν., 

287 -288.) 

» » Ή έννοια τής συνιερουργίας. (Ένθ’ άν., 362-364.) 

» » Ή είς έπήκοον άνάγνωσις τών ευχών. (Ένθ’ άν., 381 -383.) 
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Τρεμπέλα Παν. Τάξεις χειροθεσιών και χειροτονιών. (Θεολογία, Κ', 120- 139.) 

» » Ακολουθία τοΰ βαφτίσματος, (Ένθ1 αν., 220 - 244, 420 - 436, 

615- 656.) 

Τωμαδάκη Νικολάου Β. Ό Μελέτιος Βλαστός επιγραμματοποιός καί ύμνογράφος. 

(Άθηνά, 53 , 85 - 93.) 

» » Ή εκκλησιαστική ημών ποίησις καί ή συμφωνία αυτής προς τό 

δόγμα καί προς τα. κείμενα των Γραφών. (Ένθ3 άν., 94- 118.) 

» » £Η εκκλησιαστική μας ποίησις. (£0 Αιώνας μάς, Γ’, 356-357.) 

Φιλιππίδου Λ. Οί τρεις ίεράρχαι καί τά ιδανικά τής παρ’ ήιιϊν παιδείαν Άθήναι 
1949. Σελ. 66. 

Χριστοφιλοπούλου Α. 'Η όργάνωσις τής εκκλησίας τής Ελλάδος. Συμβολή εις τό 

εκκλησιαστικόν δίκαιον κατά τήν έν Έλλάδι ίσχύν του. Άθήναι 1949. 

ΤΕΧΝΗ 

' Αποσχολάκι “Αννης. Λάσια καί τά έχοντα σχετικόν σχηματισμόν εν τοΐς μνημείοις 

πτυχωτά καί στρεπτά υφάσματα. (Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1949, 283 -289.) 

Αύλωνίζον Βασ. 'Ιστορία τής μουσικής από των αρχαίων χρόνων μέχρι των αρχών οϊ 

τοΰ εικοστού αίώνος. Κέρκυρα 1919. Σελ. 87. η 

Γί'ΐ'ώ'άία Λ’. Μ. να865 εη όιοηζε άε ΜεΙβονο. (ΒιιΙΙεΙ. <3ε Οοη-ε.ςροηιΐ. Ηεΐΐεη., 

ΙνΧΧΙΙΪ, 1919, 19-28.) <.· 

ΟβθΓ{}ΐαά?8 ΤΙΐ)'α·$μΙ)οαΙο8. Πει* £ποο1π5ο1ιε ΚΙιγΙΙιιηιΐδ. Μαδίΐί, Κε&εη, Υοΐδ υηά 

8ρτ3θ1ιο. Η&ιιιί>ΠΓ§, Μηποιι νοη ΒοΙιτοάετ 1949. Σελ. 164. 

Γρίβα Κ. Τό μωσαϊκόν τοΰ νάρθηκος τής 'Αγίας Σοφίας. (Τέχνη, Δ', άρ. 41.) 

Σταμπούλ 1949. 

Δούκα Στρατή. Εικονογραφημένα χειρόγραφα. (Ό Αιώνας μας, Γ', 303-307.) 

Καρανχινού Σωκρ. Περί θεάτρου. Αίόέηβδ 1949. Σελ. 127. (Οοΐΐεοϋοη άε ΓΙηδΐί- 

Ιιιί Ρτ^ηςαίδ άΆΟιεηεδ.) γ! 

Κόνζογλον Φώτη. Πνευματικό αναπαυτήριο—Μιά επίσκεψη στό Βυζαντινό μας Μου¬ 

σείο. (Έφημ. Ελευθερία, 23 - 1- 49.) 

» » Δαφνί, το έξωκκλήσι μέ τά φημισμένα ψηφιδωτά. ("Εν#5 άν., 30- + 

IV-49.) . ·.+ 

* » 'Η κοίμησις τής Θεοτόκου στην ορθόδοξη αγιογραφία. (’Ένθ1 άν., 

14- VIII -49.) 

» » Γεώργιος Μάρκος ό Αργείος, ένας παληός άγιογράφος μας. (’Ένθ’ 

άν., 4 - IX -49.) 

* * Εκκλησίες καί ρημοκκλήσια τής Αθήνας. (Ελληνική Δημιουργία, /. 

Β', 667 -670.) 

* * *Η γέννηση στήν αγιογραφία. (Ένθ1 άν., 1017 -1020.) 

Κονοιάδου Γεωργίου. Αρχαίοι καί νέοι Ελληνικοί χοροί. Άθήναι 1949. Σελ. 104. 

Μακρή Κίτοου Α. Πηλιαρείτικβς φορεσιές. Βόλος 1949. Σελ. 82+9 σχέδια καί 2 

εικόνες εκτός κειμένου. 

Μιχαηλίδου Σόλωνος. £ΙΙ Νεοελληνική λαϊκή μουσική. (Κυπριακά Γράμματα, ΙΛ', 

90-91.) 

Βί)'ΐ$ €ο$Ιαε. Ι/ατοΙιίΙεεΙιίΓε (ΓΛΗιεηεδ ιηοάεηιεβ. Αίΐιβηεδ 1949. Σελ. 17. 

Ξυγγοπούλον 'Ανδρ. Παρατηρήσεις εις τάς τοιχογραφίας τοΰ άγιου Νικολάου Μελε- 

νίκου. (Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσα¬ 

λονίκης, 1949, 115-128.) 

» » ϋηβ ίοοηε άε Γέροςηε άεδ Οοηιηεηβδ. Μείπη^εδ Οτό^οίτε. Βπι- 

χείΐβδ 1949. 

Όρλάνδου Α. Παλαιοχριστιανικά λείψανα τής Ρόδου. (Άρχ. Βυζ. Μνημ. Έλλ,, 

6, 1 -54.) 

» » Βυζαντινοί καί μεταβυζαντινοί ναοί τής Ρόδου. Μέρος Α'. Άρχιτε- 

κτονική. (’Ένθ1 άν., 55-112.) 

» » Βυζαντινοί καί μεταβυζαντινοί ναοί τής Ρόδου. Μέρος Β'. Ζωγρα¬ 

φική. (Ένθ’ άν., 112 - 220.) 

ΤΙαπαχριατοδούλον Πολυδ. Ή Θρακική αρχιτεκτονική κατά τον ΙΘ' αιώνα. (Άρ- 

χείον τοΰ Θρακικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυρού, ΙΔ', 

271 - 272.) 

Παοχαλίδου Αγγελικής. Τύποι καί συνθέσεις από Κυπριακές τοιχογραφίες τοΰ 15ου 

καί 16ου αιώνα, (Κυπριακαί Σπουδαί, ΙΒ', 1-25.)* 

Πελεκανίδη Στ. Παλαιοχριστιανικά μνημεία Θεσσαλονίκης. "Η Αχειροποίητος καί 

ή μονή τοΰ Λατόμου. Θεσσαλονίκη 1949. 

*· » Χριστιανικά κιονόκρανα μέ άνεμιζόμενα φύλλα. (Μακεδονικά, Β', 

1-12.) 

Πελεκάοη Δημ. 'Η Θεοτόκος στους Ζακυνθινούς ναούς. (“Ελληνική Δημιουργία, Β', 

303-304.) 

Πλάτωνος Ν. Άνασκαφή έν Πανόρμορ Μυλοποτάμου Κρήτης. (Πρακτικά τής έν 

Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1945- 1947- 1948, 112 - 127.) 

Πομόνη Μίμη. Παναγία ή Άθηνιώτισσα. (Ελληνική Δημιουργία, Β', 307 -311.) 

Ροηίΐ'ΐάίε Οβονμββ. Ττοΐδ ρτείικίεδ δγιηρίιοηϊφίεδ, ρΕπΨίίίοη {ΤΟτοΙιεδίΓβ. ΑΗιέηεδ 

1949. Σελ. 120. (Θοΐΐεοΐίοη άε ΓΙηδΗίυέ Ρπιηςαίδ άΆΙΙιειιεδ, Νο 

4, 56πε ηαυδϊεδίε.) 

Ρεδιάδου Α. Ζωγράφοι καί γλύπται τής Αναγεννήσεως. Άθήναι 1949. Σελ. 130 

μετά 44 πινάκων. 

Στυλιανού Α. και I. Αί παλαιύτεραι εικόνες τοϋ Χρίστου καί τής Θεοτόκου έν Κύ- 

πρφ. ('Ελληνική Κύπρος, Α', άρ. 5, 12-13.) 

» » Ό ναός τοΰ αγίου Νικολάου τής Στέγης. (Ένθ’ άν., άρ. 7, 14-15.) 

Σωτηρίου Γ. Τά λειτουργικά άμφια τής ορθοδόξου Ελληνικής εκκλησίας. (Θεολο¬ 

γία, Κ', 603 - 614.) 

> » ϋηε ίιη&§·ε εηεαιΐδίϊςυε άε δί Ρίεη*ε <3ιι δίηπϊ. Μεΐ&η^εδ Οτε- 
£0+6. Βηιχείΐεδ 1949. 

Τωμαδάκη Νικολάου Β. £Η Κρητική Σχολή (Ζωγραφικής). (ΚρητικήΕστία, Α',5-6.) 

Χατξηα&ανασίου Μιχαήλ. Αί βάσεις τής Βυζαντινής μουσικής. Σταμπούλ 1948. 

Σελ. 53. 

Χατζηδάκη Μανόλη. Ή συλλογή εικόνων τής Ελληνικής κοινότητος τής Βενετίας. 

(Κρητικά Χρονικά, Γ', 574 - 582.) 

» » Άνασκαφή έν Άθήναις κατά τήν βασιλικήν τοΰ ΊλισσοΟ. (Πρακτ. 

Άρχ. Έταιρ., 1949, 69- 80.) 
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΜΟΥΣΕΪΟΝ 

Κατά τό έτος 1949 τό Βυζαντινόν Μουσεϊον,- έπιχορηγηθέν υπό του σχεδίου 

Μάρσαλ, προέβη εις άνακαίνισιν του κάτωθεν τοΰ μεγάρου τής Δουκίσσης Ισογείου, 

όπου θά συγκεντρωθώσι πάντα τά εκθέματα δευτέρας σειράς, εις τρόπον ώστε νά 

σχηματισδώσιν αϊθουσαι σπουδών διά τούς μελετητάς τής βυζαντινής τέχνης μετά 

Βιβλιοθήκης, περιλαμβανούσης τά σχετικά μέ τήν βυζαντινήν τέχνην έργα. 

Πλήν τής'άνακαινίσεως των εύρυτάτων τούτων χοίρων, έγένετο καί προσθήκη 

μιας αιθούσης μέ κατάλληλον φωτισμόν είς τήν άριστεράν πτέρυγα τοΰ Μουσείου, 

καταλλήλου νά περιλάβη τά εκλεκτότερα έργα Βυζαντινής τέχνης (εικόνας καί μικρο¬ 

τεχνήματα). 

Τό Μουσεϊον κατά τό έτος 1949 έπλουτίσθη δι* αξιόλογων βυζαντινών αγγείων 

τοΰ 13ου αίώνος, προερχόμενων εκ των ένεργηθεισών άνασκαφών τοΰ αγίου Δημη- 

τρίου Θεσσαλονίκης, ώς καί δι’ αγοράς μεταβυζαντινής λειψανοθήκης μετά είκονο- 

γραφικών παραστάσεων καλής τέχνης. 

Επίσης έπλουτίσθη ή Βιβλιοθήκη αυτού διά τής αγοράς επτά πολυτίμων χειρο-' 

γράφων τομιδίων Βυζαντινής Μουσικής, άτινα'περιέχουν βυζαντινά μέλη όνομαστών 

μουσικοδιδασκάλων, κοσμούμενα δι5 έπιτίτλων καί άλλων διακοσμήσεων. 

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ό καθηγητής κ. Γ. Σωτηρίου συνέχισεν εφέτος, δαπάναις τής Αρχαιολογικής 

Εταιρείας, τάς άνασκαφικάς του εργασίας είς τήν βασιλικήν τοΰ άγ. Δημητρίου 

Θεσσαλονίκης, τάς άρξαμένας από τής πυρκαϊάς τοΰ ναοϋ. 

Εφέτος, επ’ ευκαιρία τής πλακοοτρώσειυς τοΰ δαπέδου τοΰ άναστηλοϊθέντος 

εσχάτως κατά τά κύρια αύτοΰ σημεία ναοΰ (στέγης καί κιονοστοιχίας των κλιτών καί 

υπερώων), ήρεύνησε τό υπέδαφος των κλιτών καί τοΰ ίεροΰ Βήματος, άνεΰρε δέ 

.θεμέλια τοΰ ρωμαϊκού λουτρού, επί τοΰ οποίου είχεν Ιδρυθή κατά τον δον αιώνα ή 

βασιλική καί προσδιώρισε τήν σχέσιν των προς τήν υπό τό ιερόν Βήμα καί τό εγκάρ¬ 

σιον κλιτός Κρύπτην, τήν οποίαν είχεν είς προηγουμένας του άνασκαφάς άποκαλύψει. 

Κατά τήν έρευναν τοΰ δαπέδου τοΰ ίεροΰ Βήματος, τοΰ μή καταλαμβανόμένου 

υπό τής Κρύπτης, άνεΰρε τό αρχικόν Μαρτύρων του αγίου, τό φερόμενον είς τάς 

παραδόσεις ώς «οϊκίσκον», ήτοι τό πρό τής ίδρύσεως τής βασιλικής ιερόν τοΰ 4ου 

αί., έχον σχήμα μονοκλίτου παρεκκλησίου, εκτεινόμενου καί είς μέρη τοΰ μέσου κλι¬ 

τούς τοΰ ναοΰ καί άπολήγον προς Α είς ' Αψίδα. Είς τό μέσον τής Άψΐδος εύρίσκε- 

ται τό σταυρικόν όρυγμα |Χετά τοΰ κτίστου όμφαλοΰ περικλείοντος μαρμάρινον λαρ- 

νακίδιον μετά φιαλιδίου περιέχοντος τό αΐμα τοΰ μάρτυρος, ό πιστευόμενος δηλ. ώς 

τάφος τοΰ αγίου. Κατά τήν ΐδρυσιν τοΰ ναοΰ τοΰ δου αί. κατηδαφΐσθη 6 «οίκίσκος» 

καί ή άψίς τοΰ ναοΰ έτέθη άνατολικώτερον, διετηρήθη όμως ό τάφος, τεθείσης άνω¬ 

θεν αύτοΰ τής αγίας Τραπέζης τοΰ μεγάλου ναοΰ, προσλαβών πλέον λειτουργικήν 

έννοιαν. Ή λατρεία τοΰ τάφου τοΰ αγίου μετετέθη είς τό ίδρυθέν «πρός τοΐς λαιοΐς 

αλευροΐς» τοΰ μέσου κλιτούς τοΰ ναοΰ περίφημον <εξάγωνικόν Κιβώριον». Περί τό 

?ιερόν Βήμα τοΰ Μαρτυρίου έτέθη τό ΣύνΟρονον τοΰ ναοΰ τοΰ δου αίώνος, ο ύπνος 

άνευρέθησαν τά βάθρα. Ή σκαφική τέλος έρευνα εκατέρωθεν τοΰ ίεροΰ Βήματος 

τμημάτων τοΰ εγκαρσίου κλιτούς, άτινα παραδίδονται ώς τά «πτερύγια» τοΰ ναοΰ, 

έφερεν εις φώς θεμέλια μονοκλίτιον ναϋδρίων εις βάθος 0,δ7 μ. επί τοΰ σημερινού 

δαπέδου, διατηρούντων ίχνη τοιχογραφιών, ή ερμηνεία τών οποίων είναι προβλη¬ 

ματική. 
ΙΙλήν τής έρεύνης τοΰ εσωτερικού τής βασιλικής, ό κ. Σωτηρίου ήρεύνησε καί 

προσδιώρισε τά ελάχιστα εμφανή υπολείμματα τοΰ δυτικώς καί νοτίως τής βασιλικής 

εκτεινόμενου Σταδίου τής πόλεως, καθόσον, συμφώνως προς τάς πηγάς, ή βασιλική 

έκτίσθη «μέσον τοΰ δημοσίου λουτρού καί τοΰ Σταδίου», προσδιώρισε δέ καί τά τών 

προσόψεων τής βασιλικής καί ιδίως τήν πρόσοψιν τής βόρειας πλευράς, όπου, κατά 

τήν σκαφικήν έρευναν τοΰ πρό αυτής χοίρου, άνεφάνησαν προσκτίσματα (παρεκκλή¬ 

σια, τάφοι κ.ά.). 

Ό κ. Σωτηρίου συνεκέντρωσεν είς τήν κάτωθεν τοΰ ίεροΰ Βήματος καί τοΰ 

εγκαρσίου κλιτούς Κρύπτην τοΰ ναοΰ τάς άνευρεθείσας έπιγραφάς καί τά γλυπτά 

ευρήματα (τμήματα τών μαρμάρινων τάξεων του βυζαντινού Κιβωρίου της άγ, Τρα¬ 

πέζης καί τοΰ έξαγωνικοΰ Κιβωρίου, μαρμάρινα πλαίσια εϊκόψον καί θωράκια, αρχι¬ 

τεκτονικά μέλη: επίκρανα, επιστύλια, γείσα κλπ., ώς καί βυζαντινά αγγεία, δι’ ών 

άπηρτίσθη άξιόλογον Μουσεϊον τών ευρημάτων τών κατά καιρούς άνασκαφών. 

Τά άνακύψαντα κατά τήν αρχαιολογικήν έρευναν τοΰ άξιολογωτάτου τούτου 

μνημείου τής Θεσσαλονίκης προβλήματα : αρχιτεκτονικής διατάξεως, τόπων λατρείας 

τοΰ μάρτυρος κατά τούς βυζαντινούς χρόνους έν συσχετίσει προς τάς παραδεδομένας 

άγιολογικάς πηγάς, ώς καί τάς έξενεχθείσας υπό τών ερευνητών τοΰ μνημείου γνώ- 

μας, ό κ.. Σωτηρίου θ·ά έκθεση είς τό προσεχώς έκδοθησύμενον έργον του περί τής 

βασιλικής τοΰ αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης μετά τήν πυρκαϊάν. 

ΕΡΓΑΣΙΛΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Ή υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ καθηγητοΰ κ. *Αν. Όρλάνδου Υπηρεσία Άναστη- 

λώσεων τοΰ Υπουργείου Παιδείας έξετέλεσε κατά τό 1949 τάς κάτωθι εργασίας επί 

βυζαντινών ναών : 

1) Έν Αγία Λαύρα συνεχίσθη ή άνοικοδόμησις τής υπό τών Γερμανών 

πυρποληθείσης ιστορικής μονής διά τής κατασκευής τής βορείου καί τής δυτικής 

πτέρυγος αύτής. 
2) Έν ”Α ρ τ η επεσκευάσθη ό διαρρέων τροΰλλος τοΰ ναού τής Παρηγορητίσ- 

σης καί έστερεώθησαν οί εσωτερικοί επάλληλοι μαρμάρινοι κίονες, οΐτινες ήπείλουν 

πτώσιν. Άμφοτέρων τών ορόφων ώς καί τών πέντε τρούλλων τά παράθυρα έφωδιά- 

σθησαν διά νέων υαλοστασίων. 

3) Έν Χίφ έξησφαλίσθη ή στεγανότης τών στεγών τοΰ καθολικού τής Νέας 

Μονής, ώστε νά καταστή δυνατή έν προσεχεΐ μέλλοντι ή στερέωσις τών έκ τών προσ¬ 

φάτων σεισμών διασαλευθέντων πολυτίμων ψηφιδωτών τοΰ 11ου αίώνος. 

4) Έν Φανερωμένη Σαλαμΐνος έστερεοίθησαν αί τοιχογραφίαι τοΰ 

τρούλλου διά τοΰ καλλιτέχνου συντηρητοΰ Φ. Ζαχαρίου, έπιστατοΰντος καί τοΰ εφό¬ 

ρου Βυζ. Αρχαιοτήτων Έμμ. Χατζηδάκη. 
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5) Έν * Α γ ί φ Δ η μ η τ ρ ί ω Θεσσαλονίκης συνετελέσθη ή πλακόστρωσις 

ολοκλήρου τοϋ δαπέδου τού ναοϋ, κατεσκευάσθη δέ και έτοποθετήθη νέον μαρμά- 

ρινον, παλαιοχριστιανικού ρυθμού, τέμπλον μετά πλουσίων γλυφών, κατά σχέδιον του 

άρχιτέκτονος τής Άναστηλώσεως Ε. Στίκα. Αί φορητά! εικόνες τοϋ τέμπλου αύτοϋ 

έφιλοτεχνήθησαν υπό των αγιογραφίαν Φ. Κόντογλου, Α. Άστεριάδου, Δ. ΙΙελεκάση, 

Σπ. Βασιλείου, Γ. Γλιάτα καί Ε. Ρέγγου. "Ηδη έγένετο έναρξις καί τής άνάκατα- 

σκευής τής εσωτερικής όρθομαρμαρώσεως, ώς καί τής άνασυγκροτήσεο)ς τού τάφου 

τού αγίου. 

6) Έν Καστόρια άνεστηλώθη ό έκ βόμβας καταστραφείς τρούλλος τής 

Παναγίας Κουμπελίδικης, έπιστατούντος τού εφόρου Βυζ. Άρχαιοτήτοον Μακεδονίας 

Στ. Πελεκανίδου. Τού αυτού ναοϋ άφηρέθη ή εξωτερική μεγάλη έπίχωσις, ουτω 

θ’ άπέκτησεν οϋτος τάς άρχικάς ραδινάς αναλογίας του. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΝ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

Άνασκαπτομένων των θεμελίων μεγάλης οικοδομής έν τή συνοικία τοϋ τεμένους 

Χότζα-πασά, εύρέθη κιονόκρανον είκονίζον έφ’ έκάστης πλευράς προσοιπεΐον έν 

μέσο) δυο διασταυρουμένου κεράτων ΆμαλΟείας. Ανήκει πιθανότατα εις τον 4ον 

μ.Χ. αί. "Ομοιόν του υπάρχει εις τό Άρχ. Μουσ. Κωνσταντινουπόλεως. 

Είς την περιοχήν Τσιφτέ - Σαράϊ, άνωθεν τοϋ Κεντρ. Ταχυδρομείου, α.πεκα- 

λύφθη βυζ. οικοδόμημα, αποτελούν τμήμα παλαιού οίκου, πιθανώς τοϋ «Οίκου τοϋ 

Βοτανειάτου», καίτοι ή τοιχοδομία του φαίνεται αρχαιότερα {5ου ή 6ου αί.). ΙΙεριε- 

λάμβανε δ’ ό οίκος οϋτος μεγάλην θολωτήν αίθουσαν, έχονσαν έν τφ μέσω 2 κίονας. 

Είς τύ υπόγειον γειτονικής οικοδομής εύρέθη πλίνθος μέ την επιγραφήν Θ[εο]ΰ 

χάρις. Β ο σ π ο ρ ί α ς. "Ισως ό οίκος νά έφερε τό όνομα Βοσπορίας, λόγφ τής προς 

τον Βόσπορον θέας του. 

Κατά την εκσκαφήν των θεμελίων πολυκατοικίας επί τής όδοϋ Άλεμδάρ άπεκα- 

λύφθησαν τά προπύλαια, ήτοι ή δυτ. πλευρά τοϋ ναοϋ τής Θεοτόκου των Χαλκοπρα- 

τείων, ου χό ιερόν μόνον είχεν ίδει καί δημοσιεύσει ό Ι,&ίθοιίίΙ έν ΕοΙιοβ ίΓΟηεηΙ, 

23 (1924), σ. 36 έξ. Εύρέθησαν 3 μαρμάρινα βάθρα κιόνων, κορμοί καί κιονόκρανα 

ώς καί τμήμα επίχρυσου μαρμάρινης οροφής καί τινες ενεπίγραφοι πλίνθοι. 

Είς τό προαύλιον καί τον νάρθηκα τής άγ. Σοφίας συγκεντροΰνται από τοϋ 

1949 πάντα τά άνακαλϋπτόμενα κινητά βυζαντινά αρχαία Κωνσταντινουπόλεως καί 
προαστίων. 

Ή άγ. Ειρήνη έπαυσε νά είναι στρατιωτικόν μουσεΐον. Έκκενωθεΐσα πλήρως, 

παρέδόθη έϊς την Διεύθυνσιν τού Μουσείου * Αγίας Σοφίας, ής προΐσταται ό Τούρκος 

βυζαντινολόγος κ. Μουζαφέρ Ραμαζάνογλου. 

Είς Άγ. Σοφίαν ένήργησε δοκιμαστικός άνασκαφάς καί διατρήσεις ό διευθυντής 

τοϋ Μουσείου Άγ. Σοφίας κ. Μουζαφέρ Ραμαζάνογλου. 

Άνασκαφαί ένηργήθησαν είς τά εξής σημεία : α) εντός τής Άγ. Σοφίας παρά 

τάς πύλας. Διά τούτων άνεφάνησαν τά θεμέλια τριών τοίχων παλαιοτέρας οικοδομής. 

Έκ των τοίχων τούτων ό εις βαίνει παραλλήλους προς τούς σημερινούς τοίχους των 

ναρθήκων, άποτελών μετ’ αυτών ιδίαν αυτοτελή οικοδομήν, διευθυνομένην από Β. 

προς Ν. καί άπαρτιζομένην έκ 3 κλιτών έκ τούτων τό κεντρικόν είναι ό σημερινός 

νάρθηξ, τό δέ αριστερόν ό σημερινός έξωνάρθηξ. Δύο άλλοι τοίχοι βαίνοντες καθέτως 

ήτοι από Α. προς Δ. έσχημάτιζον πεντάκλιτον οικοδόμημα. Έκ των ανωτέρω τοίχο>ν 

ό μέν εις θά κατηδαφίσθη υπό τοϋ Μ. Κωνσταντίνου, οί δέ δύο έτεροι υπό τοϋ Ίου- 
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στινιανού, μετά την στάσιν τοϋ Νίκα. Άλλαι άνασκαφαί ένεργηθείσαι είς τό Δ. 

προαύλιον τής Άγ. Σοφίας έφεραν είς φώς διαφόρους τοίχους κτηρίων καί ενεπίγρα¬ 

φους πλίνθους, ών τινες φέρουσι την επιγραφήν Θεοδωρ ή του, άλλαι την επι¬ 

γραφήν Νόμου καί άλλαι άλλας. 

Προς Β. τής Άγ. Σοφίας είς τόπον Βεζύρ - Μπαχτσέ άνασκαφαί τοϋ Μ. Ραμα¬ 

ζάνογλου έφεραν είς φώς αίθουσαν είς βάθος 10 μ., ίσως ρωμαϊκόν οοΐιιιηβππιιηι, 

ώς μαρτυρούν τά επί των τοίχων κοιλώματα, άτινα προωρίζοντο προς έναπόθεσιν οστών. 

β) Έν τφ έσωτερικφ τοϋ ναοϋ τής Άγ. Ειρήνης δοκιμαστικαί διατρήσεις άπε- 

κάλυψαν τάφους μετά σκελετών καί πήλινων βυζ. αγγείων καλής τέχνης. Είς έν των 

παραθύρων εύρέθη έντειχισμένος καί μαρμάρινος φαλλός. 

"Εξω τοϋ ναοϋ καί συνεχόμενα πρός αυτόν εύρέθησαν τά θεμέλια κυκλοτερούς 

κτισίματος, δπερ, κατά τόν Ραμαζάνογλου, θά ήτο τό σκευοφυλάκων τής Άγ. Ειρήνης. 

Άνατολικώς τής Άγ. Ειρήνης άπεκαλύφθη οικοδόμημα μέ μαρμαρίνην στρώσιν 

καί διαζιάματα, ίσως τό Πατριαρχικόν μέγαρον. Παρά τόν Ν. τοίχον τής Άγ. Ειρή¬ 

νης ήλθ-ον είς φώς τά ερείπια οικοδομήματος μεγάλων διαστάσεων προχριστιανικής 

εποχής, έχοντος αψιδωτήν είσοδον έκτισμένην διά τετραγώνων λίθων. Παραπλεύρως 

τής πύλης ταύτης εύρέθη τοιχογραφία πλαισιουμένη υπό 2 μαρμάρινων κιόνων μετ’ 

επιστυλίου, τοϋ Δ' μ.Χ. αί. εικυνίζουσα τον Χριστόν ένθρονον καί εκατέρωθεν αύτοϋ 

τόν Άγ. Άνδρέαν κρατούντα εύαγγέλιον καί τόν πρωτομάρτυρα Στέφανον κρατούντα 

θυμιατήριον. Κάτιοθεν σώζεται μονογράφημα άναγινωσκόμενον Δωροθέου. 

Άλλη τοιχογραφία άποκαλυφθείσα αριστερά τής π ύλης είκονίζει πολεμιστήν έν 

άσπίδι καί δόρατι, άλλη δέ πάλιν είκονίζει την Δέησιν καί δύο άλλους αγίους. 

Έν τφ φιυτιστηρίω εύρέθη επιγραφή: Γάϊος Σ κ ύ μ ν ο υ / Ά π ό λ λ ω ν ι 

II ρ ο π υ λ α ί φ Ευχήν, Εύρέθη επίσης καί μαρμάρινη κρήνη μέ κρουνούς λεοντο- 

προσώπους, ώς καί πλάκες τεθραυσμέναι, επί μιας των οποίων εϋρηται ή επιγραφή : 

Ευτυχίαν ου οικονόμου καί Κωνσταντίνου X α ρ τ ο υ λ α ρ ίου. Είς 

τύ μεσίαυλον τού αυτού ναού άπεκαλύφθη καί στέρνα καί πλίνθοι ενεπίγραφοι, ώς 

καί θραύσματα άγγείιον τού 6ου ή 7ου π ρ ό Χριστού α ί ώ ν ο ς. 

Είς τό Παλαιόν Σερασκεράτον, επί τού 3ου Λόφου, άπεκαλύφθησαν 10 ρωμαϊκαί 

σαρκοφάγοι, ών μία Αλεξάνδρου τού Δ ί ω ν ο ς. Μετεκομίσθησαν πάσαι είς τό 

προαύλιον τής Άγ. Σοφίας. 

Εύρέθησαν επίσης αυτόθι καί υπέρ τάς 50 επιτύμβιοι στήλαι, έξ ών άποόει- 

κνύεται, ότι παρά τό τέμενος Λαλελή εύρίσκετο είδωλολατρικόν νεκροταφεΐον. Είς τά 

ύπεράνω αυτού χιάματα εύρέθη μαρμάρινος ακρωτηριασμένος άμβων, προερχόμενος, 

πιθανιάτατα, έκ τοϋ ναού τού Άγ. Ίουλιανοϋ, 

Κάτωθεν τού ναού τής Άγ. Θεοδοσίας (Γκιούλ - Τζαμί) εύρέθη πελώρια βασι¬ 

λική. Άνασκαφαί τού Ραμαζάνογλου έψερον είς φώς 2 κεχωρισμένους νάρθηκας τής 

αρχαίας βασιλικής, ίσως τής Άγ. Ευφημίας, ήν έκτισεν ό πρώτος επίσκοπος Βυζαντίου 

Καστϊνος κατά τό Β' ήμισυ τού 4ου αί. 

Είς άπόστασιν μέτρων τινών άπό τής Β. πλευράς τού τεμένους Φατήχ {πρώην 

ναού τών Άγ. Αποστόλων) άνεφάνη ■ τό κάτω μέρος υδραγωγείου τού Ούάλεντος. 

Κατά τήν Ν. πλευράν εύρέθησαν 2 γρανιτικοί κίονες, άνήκοντες πιθανώς είς τόν ναόν 

τών Άγ. Αποστόλων. Έπί τού δαπέδου τοϋ αίθριου διεσώθησαν ένεπίγραφοι πλίνθοι 

ών μία φέρει τήν έπιγραφήν Κ α λ α ν δ ί ο) ν ο ς Π ρ ε σ β υ τ έ ρ ο υ. 

Είς τήν Μονήν τής Χιό ρ ας (Καχριε - Τζαμί) ό άμερ ικανός κ. Θ. Οϋϊτμορ προέβη 

είς τήν στερέωσιν καί τόν καθαρισμόν τών ψηφιδωτών τής βορείου πλευράς τού έξο> 

νάρθηκος. Πρέπει ενταύθα νά σημειωθή, ότι ή Μ. τής Χώρας δέν λειτουργεί πλέον 

ώς τέμενος. Είναι απλώς αρχαιολογικόν μνημεΐον, έκχωρηθέν είς τό μουσεΐον τής 
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Άγ. Σοφίας. Τοΰτ’ αυτό συνέβη καί μέ την Μ. τής Παμμακάριστου καί τήν του 

Λιβός. Προσεχώς δέ θά παύση λειτουργούν ώς τέμενος καί τό Ζεϊρέκ Τζαμί, ήτοι ή 

Μ. τοΰ Παντοκράτορος. 

Προάστια.—Εις τό Κιαγατ-Χανέ εύρέθησαν λείψανα βυζ. ναών, κιονό¬ 

κρανα μέ μεγάλους έξωγλ ύφους σταυρούς, πολυγωνικά! βάσεις κιόνων μέ σταυρόν, ώς 

καί τμήμα τοΰ τοίχου τής προσόψεως μήκους 10 - Ιό μέτρων. 

Εις τό Α' νεκροταφεΐον τοΰ Βαλουκλή διασώζεται κιονόκρανον, επί τής μιας 

πλευράς τοΰ οποίου εΰρηται τό μονογράφημα : β α σ ι λ έ ω ς, επί δέ τής έτέρας : 

Ιουστίνου. 

Εις Μεσονήσιον μικρά σκαφή ένεργηθεϊσα έ'φερεν εις φως μικράν θολωτήν 

βυζαντινήν οικοδομήν, ίσως όστεοφυλάκιον. Εύρέθη επίσης καί θωράκιον μέ σταυρόν, 

ώς καί ψηφιδωτόν δάπεδον, κιονίσκοι καί κιονόκρανα. 

Τέλος εις Έδιρνέ - Κάπου εύρέθ-η επιτύμβιος στήλη μέ τήν έξης επιγραφήν : 

Τ Ενθάδε κατάκειται ή τής μακαρίας μνήμης Ίωαννία ή 

καί Μαργαρίτου πιστή θ υ γ ά τ η ρ Ε ύ φ ρ α τ ά τοΰ λ α μ ρ [ο τ ά τ ο υ] 

κόμ[ιτος} Δόμνου ϊατροϋγ. 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΕΤΕΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ 

ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΝ 

ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Κατά τήν 18ην καί 19ην Ιουλίου 1949 συνεκλήθησαν εις συνέλευσιν έν Παρι- 

σίοις τά μέλη τής διευθυνούσης Επιτροπής τής διεθνούς Ένώσεως προς προαγωγήν 

των Βυζαντινών Σπουδών, άτινα συνεσκέφθησαν περί τής πραγματοποιήσεως τών 

σκοπών τής Ένώσεως, πλήν άλλων, άποφασίσαντα α') τήν δημοσίευσιν υπό τοΰ καθη- 

γητοΰ κ. Ρ. Εοαιοτίο τής βυζαντινής βιβλιογραφίας τής τελευταίας δεκαετίας, β') τήν 

δημοσίευσιν τών πρακτικών τών δύο κατά τό θέρος τοΰ 1948 έν Παρισίοις καί Βρυ- 

ξέλλαις συνελθόντων Βυζαντινολογικών συνεδρίων καί γ') τήν συνεργασίαν της διευ- 

θυνούσης Επιτροπής τής Ένώσεως μετά τής διεθνούς Ένώσεως Ανατολιστών, όρι- 

σθέντος ώς αντιπροσώπου παρά τη τελευταία, Ενώσει τοΰ καθηγ. κ. Ηοηπ Οιε£ΌΪΓ6. 

Κατά τήν ανωτέρω συνέλευσιν τήν ήμετέραν Εταιρείαν άντιπροσώπευσεν ό έκ τών 

μελών του Δ. Συμβουλίου αυτής κ. "Αναστάσιος Όρλάνδος, όστις καί έξελέγη εις 

τών τεσσάρων αντιπροέδρων τής διοικούσης Επιτροπής. 

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΕΓΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

α') Τό “Ιστορικόν Λεξικόν. 

Το Ιστορικόν Λεξικόν τής Άκαδημείας κατά τό 1949 είργάσθη μέ ήλαττωμένον 

τον αριθμόν τοΰ επιστημονικού του προσωπικού, παρά τάς καταβληθείσας προσπά¬ 

θειας έκ μέρους τής "Ακαδημείας προς συμπλήρωσιν τών κενών θέσεων είτε διά διο¬ 

ρισμού νέων συντακτών είτε δΓ αποσπάσεο^ς φιλολόγο)ν έκ τής Μέσης έκπαιδεύσεως. 

Ή έν αύτφ συντελεσθεΐσα εργασία κατά το έτος τούτο περιεστράφη α') περί τήν 

άνασύνταξιν καί συμπλήρωσιν τών συντακτικών σειρών μεταξύ τών λέξεων Β ρ ο ν- 

τάδα-γουΐτα καί β') περί τήν άποδελτίωσιν όλων τών εις τό Άρχεϊον τοΰ Λε¬ 

ξικού άποκειμένων χειρογράφων, άνερχομένων εις 642. 

’ Επιμέλεια τής διευΟύνσεως τοΰ Λεξικού έξετυπώθη ό 4ος τόμος του Λεξικο- 

γραφικοϋ Δελτίου (1942 - 1948), περιλαμβάνιον μελετάς τών συντακτών τοΰ Λεξικού, 

/ώς καί τήν γλωσσικήν βιβλιογραφίαν τών ετών 1939 -1947. Τέλος ο συντάκτης Δ. Β. 

Βαγιακάκος κατήρτισε τήν γλωσσικήν βιβλιογραφίαν τών ετών 1948 - 1949, συμπλη¬ 

ρωτικήν τούτην τών ετών 1939 - 1947, ώς καί τήν βιβλιογραφίαν τοΰ γλωσσικού 

ζητήματος τών ετών 1939 - 1949. 

β') Τό Μεσαιωνικόν Άρχεϊον. 

Κατά τό 1949 τό Μεσαιωνικόν Άρχεϊον συνεκέντρωσε γλωσσικόν καί Ιστορικόν 

υλικόν έκ παντοειδών κειμένων τής εποχής τής Τουρκοκρατίας, ώς καί έκ δημοσιευ¬ 

μάτων νεωτέρων ερευνητών εις τήν Τουρκοκρατίαν άναφερομένων. 'Ο διευθυντής τοΰ 

* Αρχείου προέτεινεν εις τήν Άκαδήμειαν τον περιορισμόν τών εργασιών αυτοΰ εις 

τήν από τοΰ 1204 μέχρι τοΰ 1669 περίοδον καί τήν προπαοασκευήν ενός ή πλειόνων 

δημοσιευμάτων γλωσσικού καί φιλολογικού χαρακτήρος, ήτοι α') λεξικού τών λογο¬ 

τεχνικών καί άλλιον κειμένων τής περιόδου 1204 - 1669 καί β') χρονολογικού πίνακος 

τών νεοελληνικών κειμένων τής αυτής περιόδου. 

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

? γ 
Έν τοίς Γενικοΐς Άρχείοις τοΰ Κράτους συνεχίσδη ή ταξινόμησις τής συλλο¬ 

γής Βλαχογιάννη καί επερατώθη ή καταγραφή τών έν αυτή εντύπων βιβλίων καί 

φυλλαδίων, άνελθόντων εϊς 2131.. ΉγοράσΟησαν «V έπιπλα προς φύλαξιν τής έν 

λόγω συλλογής (χσ.λύβδιναι προθήκαι). 
* Διά Β.Δ. έκδοθέντος τήν 23ην Σεπτεμβρίου 1949 συνεστήΟη έν Αϊγίω μόνιμον 

τοπικόν Ιστορικόν Άρχεϊον Αίγιου παρά τή εκεί Δημοτική Βιβλιοθήκη. Κατεβλήθη 

φροντίς διά τήν λειτουργίαν τών εις τάς Κυκλάδας τοπικών αρχείων, έπροτάθη η 

νομοθετική τακτοποίησις τών ζητημάτων τοΰ 'Ιστορικού Αρχείου Κρητης καί διά¬ 

φορα τοπικά Ιστορικά αρχεία ένισχύθησαν χοηματικώς. 

Κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους εϊσήχθησαν εις τά Γενικά Αρχεία τοΰ Κράτους 

οκτώ φάκελλοι εγγράφων εκ τοΰ αρχείου τοΰ τέως πρωθυπουργού κ. Έμμ. Τσουδεοού 

καί εις φάκελλος έκ τοΰ αρχείου τής Ελληνικής Διοικήσεως Σμύρνης (εκ τοΰ Υπουρ¬ 

γείου Εσωτερικών). Τά αυτά Αρχεία προεβησαν εις διαφόρους ενεργείας διά τήν 

διάσιοσιν καί παραλαβήν τών αρχείων τής άλλοτε ΕΟΝ. Προσκληθεντα δε εις τόν 

κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1949 εορτασμόν τής. ΒΟΟετηρίδος τών Αυστριακών αρχείων, 

ένήργησαν ΐνα ή Ελλάς άντεπροσωπευθή εις αυτόν διά τοΰ έν Βιέννη Πρέσβειος. 

Ό διευθυντής τών Αρχείων κ. Ν. Β. Τωμαδάκης μετέβη εϊς Χαλκίδα καί 

έξήτασε τό ζήτημα, τών εκεί παλαιών αρχείων. Κατόπιν εκΟέσεόίς του, η Επιτροπή 

τών Γενικών Αρχείων προέτεινε προς τό Ύπουργεΐον Παιδείας τήν ΐδρυσιν μονί¬ 

μου τοπικού Γ Ιστορικού Αρχείου Εύβοιας παρά τή Δημοσία Βιβλιοθήκη Χαλκίδος. 

Ή βιβλιοθήκη τών Γενικών Αρχείων έπλουτίσθη τό μέν διά τής άγσράς γαλ- 

λικών βιβλίων αξίας εκατόν περπίου δολλαρίων, διατεθέντων τών σχετικών 1>0Π5 τής 

ΓΤΝΕ300 υπό τοΰ Γενικού Συμβουλίου τών Βιβλιοθηκών τής Ελλάδος τοΰ Υπουρ¬ 

γείου Παιδείας, τό δέ διά πλήρους σειράς τοΰ Περιοδικού τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει 

Φιλολογικού Συλλόγου (τόμοι 33, 1861 - 1914, μετά τών Παραρτημάτων). 

Διαρκοΰντος τοΰ 1949, 499 άναγνώσται συνεβουλεύθησαν τά αρχεία καί τήν 

Ιστορικήν αυτών βιβλιοθήκην, ήτις έπλουτίσθη δΓ 123 φυλλαδίων καί τόμων, άγορα- 

σθέντων ή θωρηθέντων. Εις τούς ανωτέρω άναγνώστας δέον νά προστεθώσι καί 

ΕΠΕΤΗΡ12 ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετβζ ΙΟ' 25 
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οί, άδειο τής διευθύνσεως, χοησιμοποιήσαντες στοιχεία τής συλλογής Βλαχόγιάννη. 

Τέλος τά Γενικά 1 Αρχεία παοηκολουθησαν τάς υποθέσεις των έν τώ Κρατεί .ή 

τοπικών αρχείων, Αρχειοφυλακείων καί Ιστορικών Άρχείοτν, από τε διοικητικής έπό- 

ψειος, ώς καί αύξήσειος των έν αύτοϊς συλλογών. Είδικώς κατά Δεκέμβριον, άποφάσει 

τής Επιτροπής των Γενικών 5Αρχείων, έστάλησαν είς Θεσσαλονίκην καί. Βέρροιαν ο 

έκ των μελών τής Επιτροπής καθηγητής κ. Ν. Βλάχος καί ό υποδιευθυντής κ, Έμμ. 

Πρωτοήιάλτης, οΐτινες καί έμελέτησαν έ.τί τόπου το ζήτημα των αρχείων Μακεδονίας. 

ΕΡΙΆΣΙΑΙ ΣΥΝ ΤΗ ΡΗΣΕΩΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

Διά μικρών πιστώσεων παρασχεθεισών υπό τής Διευθύνσεως άναστηλώσειυν τοΰ 

Ύπ. Παιδείας έκαθαρίσθησαν καί έπροστατεύΟησαν, έποπτεία τής έν Κρήτη Άρχ. 

"Υπηρεσίας, α'ί τοιχογραφίαι δύο παρεκκλησίων, ήτοι των Εισοδίων Σκλαβεροχιορίου 

καί τής Άγ. Πελαγίας "Ανω Βιάννου. 

Ή Ένετοτουρκική ωραία Κρήνη Ηρακλείου, ή γνωστή ώς Κρήνη Ηδομενέως, 

ρυμοτομηΟεΐσα, παρέστη ανάγκη νά κατεδαφισΟή καί μεταφερθή είς τον Προμαχώνα 

Άλκαζάρ προς άνοικοδόμησιν. 
Διά τά τείχη των Χανιών άπεφασίσθη διά λόγους ρυμοτομίας ή κατεδάφισις ενός 

ακόμη τμήματος τοΰ εξωτερικού περιβόλου καί ή διατήρησις τών τσΰ εσωτερικού 

(Καστελλίου), ών ή όηιις θέλει κατά τό δυνατόν άποκατασταθή, άπομακρυνομένουν των 

έπεκτισμένων ο ίκημάτων. 

Άποφάσει τοΰ Άρχ. Συμβουλίου ένεκρίθη ή διά λόγους ρυμοτομίας κατεδάφισις 

τοΰ μεσ. ναοΰ τής Άγ. Κλαίρης καί των καμαρωτών οικοδομημάτων τής όδοϋ Σκρυδλώφ. 

Τής ιστορικής Μονής τοΰ Άοκαδίου πρόκειται προσεχώς ν5 άποκατασταθή ή γ 

αρχική μορφή, κατεδαφιζομένων των μεταγενεστέρων κακότεχνων ποοσκτισμάτων τής | 

προσόψειος καί των λακούστρων. ζ| 

ΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΛΑΟ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1949 

Κατά τό λήγον έτος τΰ Λαογραφικϋν Άρχεΐον ιίργάσθη, ώς καί κατά τό προη- 

γούμενον, με ήλατταηιένας τάς είς προσυιπικον δυνάμεις, ένεκα τής μή ηληρώσεως έξ 

από μακροϋ κενών έν αύτφ οργανικών θέσεων. 

ΔΓ έλλειψιν οικονομικών πόρων καί κατά τό διαρυιΰσαν έτος ούτε διαγωνισμοί 

ούτε άποστολαΐ τοΰ προσωπικού πρός περισυλλογήν λαογραφικου υλικού ένηργήδησαν. 

Έκ δωρεών είσήχθηααν είς τό Άρχεΐον έν όλω 14 χειρόγραφα έκ σελ. 540 

(έναντι 25 χειρογράφων έκ σελ. 3240 ίου παρελθόντος έτους). Έν των χειρογράφων 

τούτων, κατατεθέν υπό τοΰ κ. Κ. Κώνστα, περιέχει 50 σίτωλικά άσματα άριστα 

καταγεγραμμένα είς Βυζαντινήν παρασημανιικην. ί 

Αί έργασίαι του Αρχείου περιωρίσθησαν είς τήν συστηματικήν κιχτάταέιν ιών 

δημοτικών ημών ασμάτων καί τήν προκαταρκτικήν αυτών μελέτην προς εκλογήν τών 

καταλληλότερων διά τό παρασκευάζομενον ΆπάνΟ-ασμο, παραλλαγών. Καί είς μέν τήν 

κατάτσξιν ήσχολήθη κυρίως ό συντάκτης Γ'. Σπυριδάκης, κατατάξας κατά τό εφαρ¬ 

μοζόμενο·/ έν τφ Αρχείο) σύστημα 1036 μοιιατα, είς δί τήν εκλογήν, ή όποία προα¬ 

παιτεί συγκέντρωπιν καί μελέτην πασών τών γνωσιών δημόσιε υμένα) ν καί άδημυσιεύ- 

των παραλλαγών έκαστου άσματος,, ήοχηλήθησαν οί συντάκται Μ. Ίωαννίδου καί Λ. 

ΙΙετρόπουλος. Είς τόν έλεγχον δέ τής εργασίας ταύτης καί τον τελικόν καταρτισμόν 

τοΰ Απανθίσματος τούτου, ιός καί τήν έκδοσιν τής Έπετηρίδος τοΰ Λαογραφικου 

Αρχείου κατέγινεν ό Διευθυντής αύτοΰ. 

Δυστυχώς ή έκδοσις τής Έπετηρίδος, έπαναληφθεΐσα κατά το παρελθόν έτος 

μετά πέντε ετών διακοπήν, διεκόπη καί πάλιν μετά τήν συμπλήριοσιν τοΰ Δ' τόμου 

{1943 - 1944) ένεκα έλλείψειος χρημάτων. Οΰτω παραμένει υπό τά πιεστήρια ό 

από τοΰ 1943 έκτυπούμενος Γ' τόμος (1941 - 1942), ή δέ συνέχισις τής έκτυπώσεως 

τοΰ Ερωτηματολογίου τής Λαϊκής Λατρείας καί τών λοιπών κεφαλαίων τής "Ελληνι¬ 

κής Λαογραφίας, ώς καί ή έκτύπωσις τής από έτους έτοιμης προς έκδοσιν Βιβλιο¬ 

γραφίας τών λαογραφικών δημοσιευμάτων τών ετών 1939 - 1947 αποβαίνει προβλη¬ 

ματική. 

Επίσης δεν κατέστη δυνατή καί κατά τό διαρρεΰσαν έτος ή πρόσληψις τοΰ 

άπαιτουμένου διά τήν λειτουργίαν τής Εθνικής Μουσικής Συλλογής προσωπικού. 

ι 
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ΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ 1949 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

Φίλοι εταίροι, 

Μετά τά επάρατα έτη της κατοχής, δευτέραν ταύτην φοράν τό Δ. Συμ¬ 

βουλών τής ήμετέρας Εταιρείας εύρίσκεται εις την ευχάριστου θέσιν ν’ άναγ- 

γείλη ύμΐν δτι, κατόπιν συντόνων προσπαθειών του, κατώρθωσε νά δημο¬ 

σίευση τον ΙΘ' τόμον τής Έπετηρίδος, συνεχίζον οί-τως εν των κυρίων τής 
Εταιρείας έργων. Άς εύχηθώμεν νά μ ή παρεμβληθή πλέον κώλυμα είς τάς 
επιστημονικός προσπάθειας του. 

Και κατά τό διαρρεύσαν έτος έπέπρωτο βαρύν νά πληριόση τον φόρον 
της εις τον Χάροονα ή ήμετέρα Εταιρεία, διά τής απώλειας πολυτιμότατο)ν 

και προσφιλέστατων εταίρων. 

Έν προότοις, πληροφορηθέντες ολίγον αργά, και δή μετά την τυπωσιν 
του προηγουμένου τόμου, έχομεν ν’ άναγγείλωμεν μετά μεγάλης λύπης τον 
κατ’ Όκτώβριον τού 1948 έπισυμβάντα θάνατον τού επιτίμου εταίρου ημών 
πατρός Οιιίΐΐααιιιε (Ιο άετρίι&ηίοη. 

Ό αείμνηστος πατήρ, όν κατέλαβεν 6 θάνατος έν τή ακμή, δυναταί τις 
νά εΐπη, τής επιστημονικής του δράσεως, κατέγινε καί περί άλλα θέματα, μάλι¬ 

στα όμως μέ γεωγραφικά καί εις την Χριστιανικήν τέχνην καί δή καί την εικο¬ 

νογραφίαν άφορώντα. Δι’ ημάς τους "Ελληνας ιδιαιτέραν σημασίαν έχει τό 
πολυτομον έργον του έ&ΐίδοδ ηιροείτοδ οΐο Οαρραάοοο, όπου μετά 
έμβριθείας καί περισσής επιστήμης πραγματεύεται περί των εκκλησιών, τής 
εικονογραφίας καί των επιγραφών μιας των σπουδαίων άλλοτε επαρχιών τού 
Βυζαντινού κράτους, τουτέστι τής Καππαδοκίας, τήν οποίαν επανειλημμένος, 

χάριν συμπληρώσεως τού έργου του, έπεσκέφθη. 

Δεν θά είναι υπερβολή, άν τις ε’ίπη ότι τό έργον τού μεταστάντος είναι, 

μνημειώδες. Άλλα τί πρώτον, τί δ’ ύστατον των αυτοτελών έργων τού αει¬ 

μνήστου ή τίνας των έν επιστημονικούς περιοδικούς διατριβών αυτού ν’ άνα- 

φέρη τις; Άπό τού 1902 μέχρι τού 1946, οπότε τον κατέλαβε τό μοιραίου, 

δεν υπάρχει έτος, καθ’ ό νά μή έχη δημοσιεύσει ούχί μίαν καί δυο, άλλα 
πληθύν επιστημονικών εργασιών, αίτινες δεικνύουσι τό ερευνητικόν καί λεπτο¬ 

λόγον πνεύμα, τήν ορθήν κρίσιν καί τήν εύρυτάτην γνώσιν των θεμάτων, των 
είς τήν έρευναν τού Βυζαντίου άψορώντων. 

Πλήν άλλων, έξ ϊσου σημαντικών, άς μνημονευθώσιν ενταύθα τά εξής 
έργα του: Πα νοίχ άοε πιοπιπηοπίε, Πθ5 ηιπιίοΤιιΐ'Οδ άιι ηιαηιΐδοπΐ 
55'Γίαςιιο Νο 559» Πε Ια ^ΐΐνΐίοΐΐιόφιιε Υαΐίοαπε, Πε τοίε άε Ια 8γπε εί 
άε ΙΆδίε Μίποητε άαπ5 ία Ιοπηαίίοη άε Γΐεοπο§;Γαρ1)ί6 εΙιτέΒεηηε, 

ΙάαηΛοη άε δαίοηίςιιε, Π’ατο άε Οαίετε εί; Γαιηδοπ άε ΤΙιέΒεε, Νοίεε άε 
Οέο§ταρ1ιίθ εί άΆΓεΙιέο1ο§:ίε ροηίίςιιεδ, Ιοοηε άα Μιΐδέο ΟΙΐΓέίίεη 
άΆίΙιέηεδ, Πε5 ίηεοπρίίοηδ εαρραάοοίεπηεδ εί ΙΤιίδίοίΓε άε ΤΕπιρίτε 

Οεεε άε Νίοέε. 

Τήν επιστήμην τού άνδρός έκτιμώσα ή Άκαδήμεια των Ιηδεπρίίοιίδ 
εί ΒεΠεδ-ΠείΤτεδ, έξέλεξεν αυτόν μέλος της, πολλά δ’ επιστημονικά ιδρύματα 
άνεκήρυξαν αυτόν επίτιμον έταΐρόν των. Είς ταύτα καταλεκτέα και ή ήμετερα 
Εταιρεία, ήτις άπό τού 1924 έσχε τήν τιμήν νά καταλέγη αυτόν είς τους επι¬ 

τίμους εταίρους της, τιμή, ήν, ως μάς έγραφεν, ιδιαιτέρως ήσθάνετο. Διά τού 
θανάτου τού πατρός άε άετρίιαπίοη ή καθ’ όλου Βυζαντινολογία στερείται 
εξαιρετικού θεράποντος, ή δ’ ήμετέρα Εταιρεία προσφιλούς εταίρου, όστις 
μέ μεγάλην αγάπην καί ενδιαφέρον παρηκολούθει τήν έξέλιξιν αυτής. 

Πλήν τού επιτίμου εταίρου ήμών, έσχομεν τό ατύχημά κατά τό 1949 νά 
χάσωμεν καί έκ των τακτικών τούς αειμνήστους Ίωάννην Ήλιάδην, Ήλίαν 
Κατσαντώνην, Γεώργιον Λιανουδάκιν, ώς καί τάς κυρίας “Ολγαν Κτένα καί 
Άριάδνην Μιστριιυτου, πάντας επί μακράν σειράν ετών ένισχύσαντας παν- 

τοιοτρόπως τό έργον τής Εταιρείας, ή οποία άφατον επί τή άπωλεία των 

αισθάνεται λύπην. 

Άς είναι αίωνία ή μνήμη τών άπελθόντιον προσφιλών ημών εταίρων. 

'Ως κατά τήν περυσινήν γενικήν συνέλευσιν άνεκοινωσαμεν υμιν, η ήμε¬ 

τέρα Εταιρεία έκλήθη νά μετάσχη τής ίδρυθείσης καί έν Παρισίοις έδρευού- 

σης διεθνούς ένώσεως προς προαγωγήν τών Βυζαντινών Σπουδών, παρ’ ή καί 
ώρισεν ώς αντιπρόσωπόν της τον εκ τών μελών τού Δ. Συμβουλίου κύριον Ανα¬ 

στάσιον Ώρλάνδον, όστις καί άντεπροσώπευσε τήν Εταιρείαν ημών κατά τάς 
έν Παρισίοις συνεδρίας τής 18ης καί 19ης Ιουλίου, καθ’ άς συνεζητήθησαν 
διάφορα ζητήματα, είς τήν προαγωγήν τών Βυζαντινών σπουδο>ν άφορώντα. 

Κατά τάς συνεδρίας έκείνας ό ήμέτερος αντιπρόσωπος, προς μεγάλην μας 
χαράν καί τιμήν, έξελέγη είς τών τεσσάρων αντιπροέδρων τής Ένώσεως. 

Έν τώ μεταξύ άπησχόλησε τήν Εταιρείαν ήμών τό ζήτημα τής ρυθμί- 

*ξ· σεως ενός σπουδαίου τμήματος τής ϊεράς ήμών κληρονομιάς, τής έκκλησια- 

στικής ημών μουσικής, τό όποιον προσεχώς, τή πρωτοβουλία της. θά γίνχι 
άντικείμενον σοβαράς έκ μέρους τών ειδικών έρευνης. 

Ευχαρίστως άνακοινούμεν ύμιν ότι τό έν Κωνσταντινουπόλει παράρτημα 
τής Εταιρείας, άπό ενθουσιώδη καί δραστήρια μέλη άποτελούμενον, προά¬ 

γει μετ’ αξιέπαινου ζήλου, έν τφ κύκλιο του, τάς Βυζαντινός μελετάς καί 

έρευνας, είς έπικοινωνίαν αέ τό κέντρον ευρισκόμενον. 
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"Ενεκα διενρύνσεως των εργασιών της Εταιρείας, σκόπιμον έκρίθη, ϊνα 
(ορισμένα των μελών του Δ. Συμβουλίου βοηθήσοισιν ενεργότερου τό προε¬ 

δρείου. Προς τούτο ώρίσθη τριμελής επί τής έκδόσεως τής Έπετηρίδος Επι¬ 

τροπή, έκ τοΰ γενικού γραμματέως κυρίου Φαίδωνος Κουκουλέ καί των συμ¬ 

βούλων κυρίων Γεωργίου Ζώρα καί Νικολάου Τωμαδάκη, έτέρα δ’ επί των 
εκδρομών, ής μετέχουσιν οί ανωτέρω μνημονευθέντες καί ό σύμβουλος κύριος 
Γεοίργιος Μέγας. 

Ή Έπετηρίς ημών εξακολουθεί ν’ ανταλλάσσεται μέ τά ειδικά Ελλη¬ 

νικά περιοδικά, ώς καί τά τής Δύσεοίς, ή δέ βιβλιοθήκη ημών καί κατά το 
διαρρεΰσαν έτος έπλουτίσθη διά τής αποστολής εις αυτήν αξιόλογων βιβλίων. 

Ή βιβλιοθήκη του αοιδίμου Βασιλείου Μυστακίδου, ή περιέχουσα πολλά και 
σημαντικά βιβλία μέ τήν έρευναν του Βυζαντίου σχετιζόμενα, έχρησιμοποιήθη 
καί εφέτος υπό έταίρων καί λογίων, οίτινες καί τά χειρόγραφα αυτής έπανει- 

λημμένως συνεβουλεύθησαν, 

Μνημών ή υμετέρα Εταιρεία τής μεγάλης καί ιστορικής ημέρας τής 
'Αλώσεως, έτέλεσε καί εφέτος κατά τήν 29ην Μαΐου τό ετήσιον εθνικόν μνη¬ 

μόσυνου της έν τφ ίερώ ναώ τοΰ Ναυστάθμου, τον προσήκοντα λόγον εΐπόν- 

τος τοΰ εταίρου ημών κυρίου Ν ι κ ο λ ά ο υ Κ ω ν σ τ α ν τ μ π ο υ λ ο υ. 

Προς εφαρμογήν τοΰ εκλαϊκευτικού προγράμματος τής Εταιρείας, έγέ- 

νετο υπό των εταίρων ημών κατά τό διαρρεΰσαν έτος σειρά διαλέξεων έν τή 
αιθούση τής Αρχαιολογικής Εταιρείας, διά τήν ευμενή παραχώρησιν τής 
οποίας θερμαί καί από τοΰ χώρου τοΰτου εκφράζονται εΰχαριστίαι. 'Ωμίλη¬ 

σαν 1) ή κυρία Νίκη Πέρδικα περί Βυζαντινών μητέρων, 2) ό κύριος 
Σ ί μ ω ν Κ α ρ ά ς περί τής ερμηνείας των Βυζαντινών μουσικών κωδίκων 
μετά προβολών φωτεινών εικόνων, 3) ό κύριος Βασίλειος Σιμωνί¬ 

δης περί τής μεταβυζαντινής ηγεσίας τοΰ Ελληνισμού, ήτοι εκκλησίας καί 
έθναρχίας, 4) δ κύριος Μ ι χ α ή λ Μ ι χ α η λ ί δ η ς - Ν ο υ ά ρ ο ς περί τής 
τελετής τοΰ νιπτήρος έν Τεροσολύμοις καί Πάτμ.φ, 5) ό κύριος Φ α ί δ οι ν 
Κουκούλες περί των αιχμαλώτου- κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, 6) ό 
κύριος Νικόλαος Τ ω μ α δ ά κ η ς περί τών ίστορικόίν των περί τήν 
"Αλωσιν χρόνων, 7) δ κύριος Αλέξανδρος Μαργαριτόπουλος 
περί τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής μετά έκτελέσεως ύμνων καί 8) 

δ κύριος Γεώργιος Ζ ώ ρ α ς περί τής 'Αλιυσειος τής Κωνσταντινουπό¬ 

λεως κατά ανέκδοτον Βατικανού χειρόγραφον- 

Καί αί έπιστημονικαί δέ έκδρομαί δεν παρημελήθησαν. Ούτω τά μέλη 
ημών έπεσκέφθησαν τήν Χαλκίδα, ένθα περί τής βασιλικής τής άγιας Πα¬ 

ρασκευής ωμίλησεν ό έκεϊ επιμελητής Αρχαιοτήτων κύριος Μοίρας, έν 
συνεχεία δέ τήν Ερέτριαν, τά περί τών αρχαίων μνημείων τής δποίας 
άνέπτυξεν δ αυτός. Είτα έπεσκέφθησαν τήν έν Σαλαμΐνι μονήν τής Φανερω¬ 

μένης, περί ής είπε τά δέοντα δ κ. Φαίδων Κουκούλες, τον λιμένα τοΰ Πόρτο- 

1 

Ράφτη, περί τής αρχαίας καί μεσαιωνικής ιστορίας τοΰ οποίου ωμίλησεν ο 
αυτός καί τέλος τήν άρχαίαν Κόρινθον, διά τά μνημεία καί τήν ιστορίαν της 
δποίας ωμίλησεν δ έφορος αρχαιοτήτων κύριος Μ ά ρ κ ε λ λ ο ς Μ ι τ σ ο ς. 

"Εν τών κυρίων μελημάτων τοΰ Δ. Συμβουλίου καθ’ άπαν τό διαρρεΰ- 
’Τ' __'ϊ . . 

μετώπισιν τών δαπανών τής Εταιρείας. 

ΑΙ προσπάθειαι υπήρξαν συνεχείς καί επίμονοι, άφ’ ού αί εισπράξεις 
έκ τών συνδρομών, αιτινες κανονικώς κατεβλήθησαν, μικρόν μόνον μέρος τοΰ 

άπαιτουμένου ποσοΰ έκάλυψαν. 

"Αν μή έπωλεΐτο κατά τό 1949 σημαντικός αριθμός Επετηρίδων παρελ¬ 

θόντων ετών καί άν δεν έβοήθει, ώς καί κατά τό παρελθόν, ή Πάγκειος 
Επιτροπή, εις ήν πολλάς όφείλομεν χάριτας, ηύξανε δέ καί τό επί των Θρη¬ 

σκευμάτων καί τής Εθνικής Παιδείας Υπουργείο ν τήν έτησίαν επιχορήγη¬ 

σα- του, ζήτημα είναι, άν δ παρών ΙΘ' τόμος τής Έπετηρίδος θά έδημο- 

σιεύετο. 
Δεν άμφιβάλλομεν ότι τά μέλη ημών, ών δ αριθμός κατά τό 1949 ηύξήθη 

κατά δέκα καί τέσσαρα, θά καταβάλωσι πάσαν προσπάθειαν, ινα ένισχυθή 
οίκονομικώς ή Εταιρεία καί μή διακοπή ή έκδοσις τής άξιολόγου Έπε¬ 

τηρίδος. 
Ό ταμίας ημών κύριος Γεώργιος Μανσόλας θ’ ανακοίνωση ύμΐν τον 

ισολογισμόν τοΰ παρελθόντος έτους, ώς καί τύν προϋπολογισμόν τοΰ τρέχον¬ 

τος, ή εξελεγκτική δ’ επιτροπή θ’ άναγνώση ύμΐν τήν εκθεσίν της, καθ’ ήν 
πάντα τά βιβλία καί τά δικαιολογητικά ευρέθησαν έν απόλυτη) τάξει, χάρις 
εις τον ζήλον και τήν φροντίδα τοΰ έκ τών εταίρων ημών κ. Θεοδώρου 

Γαλανή. 
*ΙΙ οικονομική διαχείρισις τής Εταιρείας κατά το 1949 έχει, έν συντο¬ 

μία, ώς εξής : 
Σύνολον εισπράξεων τοΰ ταμείου δρχ. 17.595.000, συμπεριλαμβανομέ¬ 

νου καί τοΰ έκ τής προηγούμενης χρήσεως 1948 ταμειακού υπολοίπου έκ 

δραχμών 1-340· 000. 

Σύνολον ταμειακών πληρωμών δρχ. 17,545.000. 

Άφίεται όθεν υπόλοιπον μετρητών διά τήν νέαν χρήσιν έκ δρχ. 50.000. 

Τά έσοδα ήσαν ώς έξης : 

Έκ συνδρομών μελών έν συνόλφ Δρχ. 5.500-000 

Έκ δωρεών * 4.070.000 

Έκ πωλήσεων τόμων Έπετηρίδος » 4.400.000 

Έκ τών πληρωθέντων ποσών, τό πλεΐστον μέρος διετέθη διά τήν έκτύ- 

πο)σιν τοΰ ΙΘ' τόμου τής Έπετηρίδος ημών. 

Εις άλλας σελίδας τοΰ παρόντος τόμου δημοσιεύομεν τον πλήρη πίνακα 

τοΰ ισολογισμού τής χρήσεως τοΰ έτους 1949. 
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Λυτά, φίλοι εταίροι, είναι τά υπό του Δ. Συμβουλίου της Εταιρείας 
κατά τό 1949 πεπραγμένα, 

Κατά τους δύσκολους καιρούς, ους διερχόμεθα, έπραξε τούτο τό κατά 
δυναμιν, προς ευόδωσιν των σκοπών αυτής, χρηστάς δέ τρέφει ελπίδας ότι 
και μέ των εταίρων την βοήθειαν τό της φίλης Εταιρείας θά βαίνωσιν όλο- 

νέν βελτιουμένα. 

'Ο Πρόεδρος 

Π. ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ 
Ό Γ. Γραμματεΰς 

Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

ΕΙΣ ΤΑ ΙΙΕΡΙ ΣΥΜΕΩΝΟΣ ΚΛΒΑΣΙΛΑ ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ 

Ευθύς μετά την τυπωσιν της άνιοτέρίο σσ. 292-305 πραγματείας μου 
«Μάξιμος Μαογονηος προς Σνμεώνα Καβάσιλαν», άνεϋρον δελτίον παραπε- 

σύν μελέτη·]ς «Β. Α, Μνσταχίδον II Βιβλιογραφικά Μελετήματα εκ των του 
Μ. Κρουσίου (Τυβίγγης) εκδόσεων Ανέκδοτοι έπιστολα! Κρουσίου προς τον 
Συμεών Καβάσιλαν χλ. χλ.» (Θεολογία, Η', 1930, σσ. 143-168), την οποίαν 
πρέπει νά λάβη ύπ’ δψιν 6 άναγνώστης της πραγματείας μου συμπληρωμα¬ 

τικούς, ου μόνον διά τάς έπιστολάς του Καβάσιλα, άλλα και δι’ ά'λλας περί 

αυτρυ κ.ά. ειδήσεις. 

Αί έπιστολαι είναι αί έπόμεναι (20.5.1585,30.11.1586): 

ο-') Τφ τιμιωτάτω κω Σνμεώνι τφ Καβαοίλα διακβνω ΐερφ,- αί δη μό¬ 

νος δοϋείΐ], εις την Κωνστάντινούπολιν, εις τδ ΙΙατριαρχεΐον. Έν Τνβίγγη 

τη εικοστή Μαΐον αψπε'... δ σδς Μαρτίνος δ Κρονσιος (Θεολογία, Η', σσ. 

155 -157). , ^ 
β’) Τφ αίδεσιμω τά τω κυρίω Σνμεώνι τφ Καβαοίλα τών εν τφ) πατριαρ¬ 

χείο) διδασκαλείων άξίφ καϋηγητη... εις Κωνσταντινυνπολιν... Τυβιγγίηϋεν 

τη λ' μηνάς Νοεμβρίου αφττς' (Θεολογία, Η', σσ. 157-158). 

Έξ όσων δ Μυστακίδης άτάκτιος πως θησαυρίζει, φαίνεται ότι ό Καβά- 

σι?ν«ς επανήλθε τό πρώτον έξ Ιταλίας κατά Μαΐον ύπερμεσουντα του 1576 1, 

ότι ό Ίω. Μέλας άπεβίωσε την 19 Ιουνίου 15802, δίδονται δέ πολλά! πλη- 

ροφορίαι περί τών δυο εκδόσεων «Πολίτευμα Ουράνιον» (1578, 1588)3. 

Έξ άλλου εις όσα περί Μιχ. Καντακουζηνου έγραψα και υπεσημείωσα 
εν σ. 293 άνιοτέρο.), προσθετέον ότι περ! του προσοόπου τούτου (περ! ου ό 
Ο γ ιι 5 ί ιι 5 έν ΤαΓϋο^Γίεοία, σ. 67, 226, 508-510) όμιλε! ό Οοτίαοΐι 

έν Ταο-οΐαοΐι, σ. 467. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΙΙΣ 

1 Θεολογία, Η', σσ. 145 -146. 

9 Αυτόθι, σ. 156. 

:1 Αύτόθπ, σ. 149 εξ., 160 έξ. ΙΊρβλ. ΕΕΒΣ, 19, 1949, σ. 295, σημ. 4. 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝ- 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑ- 

ΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΡΙΟΥ 1949 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1949 

Ε Ν Ε Ρ Γ Η ΤΙΚΟ Ν ΔΡΧ. 
| ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ ΔΡΧ. 

Ταμεΐον Κεφάλα ιο ν 
Μετρητά υπόλοιπον κατά τήν 31/12/1919. 50.000 ;:. : Το σχηματισθέν Κεφάλαιον όις οί προηγού- 

Έϋ'νιχή Τράπεζα τής Ελλάδος 

Α/σμός καταθέσεων εις όψιν 
■* 

μενοι Ισολογισμοί.Δρχ. 3.500.000 

Μεταφερόμενα πρύς έπαύξησιν ..... *· 26.500.000 30.000.000 

Παλαιόν υπόλοιπον Δρχ. 187.553 (έκμηδενισθέν) .... 1 Κέρδη καί Ζημίαι 

Χρεώγραφα 

Τά φυλασσόμενα παρά τη Εθνική Τραπέξη της Ελλά- 

Υπόλοιπον άφιέμενον εις νέον. 665.376 

\ 
δοί (συμβατική ά|ία). 25 \ 

Επετηρίδες ’ \ 
Αξία διαθεσίμων Σωμάτων Επετηρίδων κλπ. Εταιρείας 

Βυζαντινών Σπουδών. 30.500.000 \ 
Λευκώματα \ 

Άξια Λευκωμάτων τής Εταιρείας . . . (συμβατική άξια) 
50.000 \ 

Σήματα 
Ν. ? 

Αξία διαθεσίμων Σημάτων τής Εταιρείας \ 
(κονκάοδες).. » * 

350 \ 
"Επιπλα Γραφείου. » » 

5.000 \ 
Βιβλιοϋ-ήκη \ 

Διάφοοα Συγγράιιιιατα. » » 
50.000 \ 

Υλικά διάφορα \ 
Τσιγκογραφήματα (ςΐίοΐιόδ), πλάκες κλπ. » » 

10.000 \ 
30.665.376 30.665.376 

ΕΞΟΔΑ (Δούναι) ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ «ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ» ΕΣΟΔΑ (ΛαβεΧν) 

Γενικά έξοδα διαχειρίοειας Εισπράξεις έκ Συνδρομών. 5.500.000 

Μισθοί καί άμοιβαί.Δοχ. 1.250.000 » * Δωρεών. 4.070.000 
Διάφορα έξοδα. » 992.000 2.242.000 Διάφορά! έκ πωλήσεων Τόμων Επετηρίδων. 4.400.000 

Προμή·&·ειαι 

Ποσά πληρωθέντα δι’ είσπρακτρα συνδρομών κλπ. . . . 1.018.000 

Υπόλοιπον προηγούμενης /ρήσεως 1918. 16,455.376 

Μεταφερόμενα προς έπαύξησιν του Κεφαλαίου. 26.500.000 

Υπόλοιπον Λ/σμοΰ Κέρδη καί Ζημίαι εις Νέον 665.376 

30.425.376 30.425.376 

Αθήναι τή 25 Φεβρουάριου 1950 

ιΟ Ταμίας 
Ι\ ΜΛΝΣΟΛΑΣ 

Ό επί τυΰ Λογιστικού 
Θ. Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ 



ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

3Αξιότιμοι Κύριοι, 

Έχομεν την τιμήν νά γνωρίσωμεν ύμιν οτι, συμφώνιυς προς την άνατε- 

θεΐσαν ήμίν εντολήν, προέβημεν εις τον κανονικόν έλεγχον τής διαχειρίσεως 
κατά τό λήξαν έτος 1949. 

Τα λογιστικά βιβλία, τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, καθώς καί 
τό ταμεΐον, τά εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και δλα τά παραστατι¬ 

κής αξίας έγγραφα, αποδείξεις κλπ., έτέθησαν εις την διάθεσίν μας, βεβαιου- 

μεν δέ ότι πάντα ταΰτα ευρέθησαν εν παραδειγματική τάξει κα'ι ακρίβεια, 

εφ’ (?) καί εκφράζομεν την πλήρη ικανοποίησή» μας. 

Κατόπιν τών ανωτέρω, 6 συνταχθείς ισολογισμός τής Εταιρείας ημών 
είναι έν άπολΰτφ τάξει, δΓ δ προτείνομεν την εγκρισιν αυτου καί έξαιτοΰ- 

μεθτι την απαλλαγήν μας από πάσης εύθΰνης, κατά τον Νόμον. 

Μετ’ άκρας τιμής 
Οί έλεγκται 

Π. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ 
Γ. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ 

% 

ί' 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΙΔΡΥΤΑΙ 
ΑΜΠΟΤ Ε. 

ΒΟΛΙΔΗΣ Θ. 

ΔΑΜΒΕΡΓίΙΣ I. τ 
ΔΑΡΑΛΕΞΗΣ X. 

ΔΕΑIIΓΙΑΝΝΗΣ Π. τ 
ΖΕΡΒΟΣ I. τ 
ΖΩΓ ΡΑΦΟΥ ΕΥΓΕΝ ΙΑ 
ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΥΦΗ τ 
ΘΕΟΔΩΡΟ Π Ο ΥΑΛΟΣ ΣΓΙ. 
ΙΩΛΝΝΙΔΗΣ ιΈΥΛΓΓ. τ 
ΚΛΛΟΙΈΡΟΠΟΥΛΛΟΣ Ν. 

Κ Α ΑΟΓΕΡΟΙΙΟ ΥΑΛΟΣ ΓΙ. Δ. τ 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΑΑΟΥ ΤΟΥΛΛ 

ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Φ. 
ΛΑΜΠΙΚΗΣ Β. τ 
ΛΟΥΚΙΔΗΣ Γ. 

ΜΛΘΙΟΙΙΟΥΛΛΟΣ Π. 

ΞΕΝΟΙΙΟΥΛΛΟΣ ΓΡ. 

4 Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ γ 
IIΑ Π ΑΜIX ΑΛ0Ι1ΟΥΛΛ ΟΣ Κ. 4 

ΣΑΡΟΓΛΟΥΣ Π. τ 
ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Β. 

ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΝΕΑΛΗ γ 
ΤΙΙΙΑΛΔΟΣ Γ. Ί 
ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΛΟΣ Γ. τ 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΛΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ί- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ τ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΔΕΛΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ τ 
ΛΛΜΠΙΚΙΙ ΣΟΦΙΑ 
ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ γ 
ΟΙΚΙΑΔΗΣ ΜΙΧ. τ 
ΜΠΕΝΑΚΙΙΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΜΙΊΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ γ 
ΜΥΣΤΑΚΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΙΙΛΓΚΕΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟ ΠΛΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΡΛΚΤΙΒΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι- 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΥΠΟΥΡΙΈΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 
ΧΩΡΕΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ γ 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΤΟ ΛΘΗΝΗΣΙ ΠΑΝ Ε ΠΙΣΤΗΜ ΙΟΝ 
ΛΚΙΛΟΓΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΑΜΠΟΤ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι- 

ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Ι¬ 

Ε ΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΜΠΑΝΙΙΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ γ 
ΚΑΣΔΛΓΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ γ 
ΚΟΡΚΟΔΕΙΛ ΟΣ ΔIIΜIΙΤ Ρ ΙΟΣ 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ 
ΚΤΕΝΑ ΟΛΓΑ 

ΛΑΪΚΙ-Ι ΤΡΑΠΕΖΑ 
1- ΛΡΧ. ΛΙΑΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ϊ 
ΜΙΕΕΕΚ λυιεειαμ Τ 
ΝΟΜΪΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΙΙΟΥΡΙ-ΙΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ τ 
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Ι- 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΧΩΡΕΜΠΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΩΡΗΤΑΙ 

ΒΕΛΙΣΣΛΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ γ 
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ γ 
ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ϊ 

ΚΑΜΙΙΕΡΟΣ ΔΙΙΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΛΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

τ Ο ΚΙΤΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ γ 
ΚΥΤΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ γ 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΓΙΑΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 



ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Πρόεδρος 
ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Τ 

’ Αντιπρόεδροι 
I. Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ I 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΑΟΣ Τ 

Γεν. Γραμματεύς 
ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

Ταμίας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΙ Π ΑΛΛΟΣ | 

Σ ύ |ΐ β ο υ λ ο ι 

ΙΩ. ΖΕΡΒΟΣ ΐ 
ΣΠΥΡ02 ΘΕΟΛΩΡΟΠΟΥΛΛΟΣ 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΑ Τ 
ΝΙΚ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΙΙΟΥΛΛΟΣ 
ΠΑΝ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ 

ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΖΓΙΣ 
Τ ΑΡΧ. ΧΡ. ΠΑΠΑ ΔΟ Π Ο ΥΛ ΛΟΣ 
Κ. Ν. ΡΛΔΟΣ ΐ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΉΡΙΟΥ 

ΤΟ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ 

Πρόεδρος 
ΠΑΝ. ΠΟΥΛΙΤΣΛΣ 

Αντιπρόεδροι 
ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΖΗΣ 

Γεν. Γραμματεύς 
ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

Ταμίας 
Γ. Μ ΑΝ ΣΟΛ ΑΣ 

ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧ, 

ΖΩΡΑΣ Γ. 

ΜΕΓΑΣ Γ. 

ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤ. 

ΟΡΑΑΝΔΟΣ ΛΝΛΣ'Γ 

Σ ΰ μ β ο υ λ ο ι 

ΠΛΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ I. 

ΠΕΡΔΙΚΑ ΝΙΚΗ 
ΣΛΡΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 

ΤΛΡΣΟΥΛΙΙ ΑΘΗΝΑ 
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Τ Ο ΤΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣΤ 
Τ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ + 

Λ ΒΒΕΚΤΟXI Α 1.1)0 -Ι¬ 
Α ΧΛ 8ΤΛ38ΙI ·: ΥΙΟ' I) Κ Λ Ο. 

ΒΛΝΚδΟυ X. 

ΒΚΧΕΒΚΥΙΟ' ΔΥ. + 

ΒΕΝ1ΖΕΛ0Σ ΕΛ. Τ 
ΠΚΚΟΟΙΛ ΕΥ. 

ΙίΚΙνΙΠΙνΚ I. 

Β ΚΟ ΐ: V Η Κ 1· ΚΛ X 0.1)Η 3 ί ΔΙΟ X Κ + 

Βυκ ν τ β. Τ 
ΒΥΚΟΧ Κ. 

Ο Λ ΠΑΚΑ Ι.ΟΙΙ ]. ρ. 

ΟΟΒΕΙΧΕΤ ΡΛΠΕ Τ 
ΠΛΚΟΟ κ. τ 

ΠΛΔΥΚΚΧ3 Κ. Μ. 

ΠΚΚΕΙΙΛΥΕ ΙΙΙΡΡΟΒ. Τ 
ΠΙΚΙΙΒ 0ΗΑΚΒΚ8 | 

ΠΟΒΟΕΚ ΚΚ. 

ΚΒΕΚ80ΒΤ ]. Τ 

ΕΚ.ΗΑΚ.Τ ΑΒΡΕΚΤ Τ 
ΚΚΚΚΑΚΙ ΟΙΑΝΧΙΧΟ | 

ΟΕΚΒΑΝΙ) Κ. Τ 

ΟΚΚΟΟΙΚΕ Η ΕΧΕΙ 
}ΚΚΡΙΙΛΝΙΟΧ ΟΒΙΒ. Ι)Κ Τ 
ΙΙΕΒ8ΕΧΒΕΚΟ Α. | 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΙΜΑ 

ΙΙΕ88ΕΒΙΧΟ 13. + 

ΙΟΚ.ΟΑ X. Τ 
κυκτζ κη. Τ 
ΒΛΕΚΕΧΤ ΥΙΤ. 

ΔΙΑΚΟ ΗΛΕ IIΕΧ. ΕΚΚΠΕΚΙΟΚ 
ΔΙΚΚΟΛΤΙ 8ΙΒΥΙΟ 0ΙΓ8ΕΡΡΕ 
ΔΙΕΚΤΕΧ ΕΚ ΙΟ II 

ΔΙΙΒΒΕΚ ΔΥΙΒΒΙΑΔΙ Τ 
ΜΙΒΒΕΤ (.-Β 
ΔΙ0ΚΛΥ08Ι0 (Β 
Μ υ ΚΑΤΙ ΕΚ. Ί* 

ΜΥΣΤΑΚΙΛΙΙΣ Β. Λ. Τ 

Χ0Α1ΒΒΚ8 ΡΙΕΚΚΕ ΠΕ 
ΡΛΒΜΙΕΚΙ ΛϋΚ. Τ 

ΡΛΥΟΒΙΧΙ ΓΛΟΒΟ Τ 
ΡΕΚΧΟΤ Η. Τ 

Τ ΙΙΡΟΥΣΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Τ 
ΚΟΠΠ ΚΕΝΧΕΒΒ 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜ. *}' 

βΟΗΒΉΜΒΕΚΟΕΚ Ο. }- 

ΧΑΪΛΕ ΣΕΛΑΣΙΕ 
8ΟΚ0ΒΟΕΡ IV. Τ 
8ΤΚΖΥΟΟ\ν8ΚΙ 108. Τ 

ΤΑΕΚΑΒΙ ΟΚ. | 

ϋδΡΕΝΒΚυ Ε. Ί* 
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Ζ α /,· ι/ ί 1ι ί η ο 8 Ο. Λ. «ΚΐιιιΙβ§ εαν Ια $βορβαρίάβ αάηήηΐ&Ιί'αΙίνβ βί 
8Η?' ϊαώηϊηίβίταΐίοη ρβουίιιβίαΐβ άαη.§ ϊΕίηρΐνβ Βρζαηίϊη», ρρ. 

3-25· 

ΡοαΓδίιίναηί δβδ Γεείιεί'εΐιεδ, άοηί Ιεδ άεαχ ρΓεηπέΓεδ ραΠίεδ οηί 
όΐέ ραΜίέεδ άαηδ Ιεδ ίοηιεδ XVII εί XVIII άε Ια ρΓέδεηίε Γβνιιε, 

ΡααίειίΓ, αγαηί εοιηιηε ίεχίε άε Βαδε 1ε εΙίΓγδοβαΙίε ρΓοηιαΙβαέ, εη 
1198, ραΓ ΑΙεχίδ III ΓΑη§ε εη ίανειίΓ άεδ νεπίίίεηδ, ίΓαίίε Ιεδ είτεοη- 

δεπρίίοπδ αάπππίδίΓαίίνεδ (1ε ΡΕηιρίΓε Βγζαηίίπ άαηδ Ιεδ ρΓονίπεεδ 

αδίαίίςμιεδ, (Ιεριιίδ Ιεδ εοίεδ άε 1» ΡΓοροηίίάε ]αδςυ’ α Αηίίοοίιε. 17η 
εΐιαρίίΐ'ε δρεείαΐ άεναηί εηιϊίΓαδδεΓ Ιεδ ίηδίίίπίίοηδ ρΓονίηείαΙεδ α ρατίπ 
άε 1204, έίιιάεδ δ’απ'είεπί ά εείίε άαίε. ΐΡααίειίΓ ίοαπιίί άεδ έεΙαίΓ- 

είδδειηέπίδ δΠΓ (Ιεδ ςαεδίίοηδ δε ΓαρροΓίαηί η. Ια &εο£Γαρ1ιίε ΙιίδΙοπςιιε 

τΐε ΓΑδίε ΜίηειίΓο. 

V ϊ 8 ν Ι ζ I 8 .} α <:■ <] η β 8. «Ρβε βολαϊ άβ ΙΊΙβ άβ Κέα», ρρ. 26 - 74· 

ΡαΓ εείίε είαάε Ρααίειιι· Ιαείιε (1ε ίΓοιινει*εχαείεηιεηί Ια ρΓονε- 

ηαηεε εί Ια άέίίηίίίοη άε Ια ηαίαΓε 1ε<>α1ε ά’αηε εοαίιπηε ςα’οη ι*εη- 

εοηΐΐ'ε άαηδ εεΓίαίπβδ τέ^ίοηδ άε Ια ΟΓεεε εοηίίπεηίαίε ααδδί Ιηεπ ςαβ 
άαηδ Ιεδ Πεδ άε Ια ηιεΓ Κ§:έο, ϋ’αρΓέδ εείίε εοαίαηιε, α ρΓοροδ ά’ππ 
εΐιαπιρ, εε η’βδί ραδ α Ια ηιειηε ρεΓδοηπε οα’αρραΓίίεηί 1ε άΓοίί άε 1ε 
ειιΙίίνβΓ εί άε δ’εη αεΓνΪΓ άε ραίαΓα^ε αρΓεδ 1ε ιηοίδδοπ εί εη ίεηιρδ 
άε ]αε1ιέΓε, ιηαίδ α άεαχ ρετδοηηβδ άίίίέι-εηίεδ. 

Ε’απίεπΓ αάηιεί ςαε εε ρΓοεέάε είαίί εη νί^ιιευΓ α \7εηίδε εί ίΐ 
£αί ίηίΓοάαίί εη ΟΓεεε απχ ίεηιρδ άε Ια άοηπηαίίοη νέηίίίεηπε, άε 
δΟΓίε ςαε, αρΓεδ Ια £ίπ άε Ια άοηπηαίίοη ίΓαηςμιε, αα ροίηί άε ναε 
Ιέοαΐ, 1ε εΐιαιηρ εη φίεδίίοη εβί εεπδέ αρραΓίεπίΓ α άεαχ ηιαίίΓεδ άίίίέ- 

τεπίδ. Οεεί η’εδί ραδ είΓαπββΓ αιι δεηδ άε Ια ρΐ'ορπέίε άαηδ 1ε άι*οίί 

άε Γαηείεηηε Οιέεε. 

Ο ο η β ο η 11) 8 Ρ 1ι έ ά ο η. «ΟοΓναοΙίοηχ βί ίηίβ^ρηίΐαΐίοηζ άαη8 Ιβ 
Ιβχίβ άα Είννβ άβ8 ΟβΓβιηοηίβζ βί άαηδ ββίαί (Ια ΟΙόίονοΙορίοη άβ 

ΡΙιίΙοίΗβ», ρρ. ?5 -115* 

Ε’αιιίευΓ ραΗε άεδ ία π Ιεδ ςαί δε ΐΓοηνεηΙ άαηδ 1ε Ιεχίε άε Γεάϊ* 

ΐίοη άιι Εϊντε άεδ ΟέΓεηιοηΐεδ ρατ Εείεΐι - Κείδ1<:ε, αιΐδδί 1>ίβη ςηε άε 
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εεΐΐεδ ς[αί δε ΐΓοανεηΙ άαηδ Ιεδ εΙιαρίίΓεδ άιι ηιεηιε ΕίνΓεδ άεδ ΟεΓέηιο- 

πΐεδ έάίΐέδ ραΓ \το§1. II έηηηιει-ε Ιεδ ίαηίεδ ά’θΓί:Ιιο§·Γαρ1ιε, άε ίοηιιε 
εί άε δγηίαχε άιι Ιεχίε εΐ δοιιΐιεηΐ: ςηε άοη ηοιηΙ^Γε άεδ ίοπηεδ εοηδί- 

άεΓβεδ οοηιηιε εΓΓοηηεεδ δοηΐ εοΓΓεεΙεδ, ραΓ Ια ίαίί: ηιι’εΐΐεδ αρραΓίίεη- 

πεπί α Ια 1αη§ιιε να1§·αίΓ6. 

II εοΓΓΐ§·ε, εη οιιίΓε, εη εεΓίαίηδ εηάΓοΐίδ Ιε ίεχίε ροιίΓ έεΙαίΓοίΓ 1ε 
δεηδ άε εεΓίαίηδ ραδδα^εδ οΙ»δειΐΓδ εΐ άοηηε Ια ΙαδΙε ίηΙεΓρΓέί&Ιίοπ άε 
εεΓίαίηδ ηιοΐδ εϋ άε εεΓίαίηδ ρΙίΓαδβδ άα ΐεχίε. Β’ααΐΐ'ε ραΓ!, ροιίΓ ο6ΐε- 

ηΐΓ ΓίηΙεΓρΓέΙαΙίοη τέεΐΐε άε ςιιείςαεδ ίεπηεδ, Π γ αιτίνε α Γαίάε άε 

Ια νΐε 1>γζαη1:πιε εΐ ηέο^Γεεοιιε. 

Ίη.α. «Βα νίβ ραδίοπιΐβ άββ ΒρζαιιΙίηδ», ρρ. 272-291. 

Ι/ααΙεαΓ είΐε Ιεδ δοιίΓεεδ εΐ Ιεδ οανΓα§εδ εοηαρΙέιηεηΙαίΓεδ άοηΐ ΐΐ 
δε δεΓνίΙ:. Ραίδ ίΐ ΐΓαίΐε άεδ 6'οανίεΓδ εΐ άεδ 6εΓ§'εΐ'δ εϋ άε ΙεαΓ Γεδροη- 

δαίίίΐίΐέ 1έ§α1ε, εη εαδ άε άέ§:αί:δ οεοαδίοηηέδ άαηδ 1ε$ ρά1αΓα§;ε3. II 

ραΓίε ααδδί άεδ εηάΓοϊΙδ εοηνεηα61εδ ροαΓ Ιεδ ράΙαΓα^εδ εΐ άε Ια ηοητπ- 

ΙιίΓε άοηηέε ααχ 6εδΙίααχ, ααδδί 6ίεη ςαε άε ΙεαΓδ ηιαίαάίεδ εΐ άεδ 
ηιογεηδ άε ΙεαΓ ^αεπδοη. Ιί ίαίί εαδ εη οαίΓε άεδ οΐιίεηδ άε 6εΓ§εΓ, άεδ 
εηνοάΐεηιεηΐδ άεδ αηίιηααχ ςμιί αΐΐαςαεπί 1ε ΐΓοαρεαα, άεδ δΐ§;ηεδ ςιι’οη 
αρροδε ροαΓ ΙεαΓ Γεεοηηαίδδαηεε, άεδ νοίεατδ άα 6έ1αί1, άε ΠιαβίΠε- 

ηιεηί άεδ Ι^εΓ^εΓδ, άα βεΓεαίΙ άα Ιεηιρδ εοπνεηαΙ)1ε εί άε Ια ιηαηίέΓε 
άοηί οη ίαίδαίΐ ΙοηάΓε Ιεδ αηίιηααχ, ααδδί Μεη ςιιε άεδ ιηογεηδ άοιιΐ 
οη δε δεΓναίί; ροαΓ Ιεδ ιηαΙΙίρΙίεΓ. 

Οαηδ Ια δεεοηάε ραΓίίε άε δοη έίαάε ΓααΙειίΓ εχροδε Ια ιηαηίέΓε 
άοηI Ιεδ 6εΓ§·εΓδ άε Ρέροίριε ίαίδαίεηΐ 1ε ίΓοηια§·ε. II ρατίε ααδδί άεδ 
αδίεηδίΐεδ εί άεδ ναδεδ άοηί οη δε δεΓναίί εί άεδ άίίίεΓεηίεδ εδρέεεδ 

άε ίΓοηια§ε 9α°οη ρΓεραΓαίί. 

X«/ η ο ο ρ ο ηΐ ο 8 Α η ά ν έ. «Εβε είρΙΒβε άαηδ Γατί ί)ρζαηΚη», ρρ. 

ιι6-129· 

Ο^αΐεαΓ εοιηρίέίε άαηδ οείίε έίαάε εεΐΐε ςα5ί1 αναίί ρα61ίέε άαηδ 
V ΈπετηοΙς άε Ραπ άεπιίεΓ αα δαίεί άα 8ίγ1ίίο δγπιέοη 1ε Θαυμαστο- 

ρείτης εί, α Ραίάε άε 6ίο§ταρ1ιίεδ άε δίγΐίίεδ εί ά’ααίΓεδ ίεχίεδ γ τεΐαίίΐδ 
εί, ααδδί Ρίεη ηαε ά’εεανΓεδ ά’ατί, δ’οεεαρε άε ςαεδίίοηδ δαίναηίεδ : 

α) Οαείΐε έίαίί Ια ίοΓηιε τέεΐίε άα δίγΐίίε εί εοηιιηεηί Ρα ίαςοήηέε 
ΡαΓί Ιιγζαηίίη. 6) 0α9εδί-εε ηαε Ια ΓερΓέδειιίαίίοπ άα δίγΐίίε αίηδί 
ίοΓηιέε αναίί ρπδ α Ια Γεαίίίέ. ε) βαείΐεδ δοηί Ιεδ ταίδοηδ ςαί οηί 
ΚΠΕΤΗΡΙΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝί2Ν ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΟ' 26 
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βοηΐπΒαέ α Ια βΓεαΙιίοη άβ Ια ΙήζατΓβ βί: ίοιίβιιιβιιί: δίγΚδββ ΐπιαςβ άα 

.δΐγΙΑβ. ; .. ·■'.'... 

Τ ο τη αάαΐί ί 8 Χίο ο I α 8, «(Έιιννβδ Ονάίοίεβα ίηβάίίβ-8 άβ ,Τόδβρίι 

Βτΐ)βΊ ιηίθ8», ρ ρ. 130-154· 

νααίθΐΐΓ ςαί βη 1947 &ναί£ ρηβΐίό αηε ηιοηο°Γαρ1ιίβ δΠΓ Βγυοπ- 

ιιίοδ, ρπ61ίε ηιαΐηίβηαηί: άβαχ οραδβηΐβδ ιηβάίίβδ άβ οβ ίάιβοίο§Ίβη, οοη- 

56Γν65 άαηδ ιιπ βοάβχ (Ιο Ραΐηιοδ : α) «ζ)αβ5ίίοη ροδέβ ραΐ' ςαβίαηβδ ρΐ'β- 

ίτβδ άε Ρϊΐβ άε Οιάΐβ 5ιιγ Γαηέαηίάδδβηιεηί: άε ΡϋηίνοΓδ». 6) «Μβδδαοε 
βοπδοΐαΐβαι: αηχ ΟΓβΙοίδ». Εη ρηΒίίαηί: 005 ΙβχΙεδ Ραπίβαι- Ιβδ ίαΚ ρΓβοβ- 

άβΓ ά’ηηβ ΐηΐτοάποίάοη άαηδ Ιαιριείίε, βη βη ίΪΓαηί: ραΓίά, έοΐαΐτοΐί: Ια 
ςπβδίάοη άβ Ροπ^ίηβ άβ Βι-γβηηίοδ άβ ΟοηδΙαηΙίηορΙε βΐ οβίΐβ άβ βοη 
5β]οιΐΓ άαηδ ΓΠβ άβ ΟτβΕβ βί: άβ δοπ βχίΐ άβ ββίίβ ίΐβ. Ε’αηίβιΐΓ 

δοαίάβηί: βηοηίχβ ςηβ ΒΓγεηηίοδ βδΐ πβ εη Ραηηββ ΐ34°·. 

γη.α. «Μαχίηιβ Μανροηηίΰδ ά Ριρηέοη ΚχώαβίΙαδ», ρρ. 292-305, 393· 

Ε’αιιίεαι· αγαηί: ίτοπνβ άαηδ Ια οοΐΐββίάοη «Β. Α. Μ375ία1α’άβ5» 

βορίβ ά’πηβ ΙβΗΓβ ίηβάίΐβ άβ ΜαΓ§οηηίοδ αάΓβδδββ αιι άίαβΓβ δγηιέοη, 
ρΓοίβδδβαΓ α Ρέβοΐβ ραΙπαΓοαΙβ βί: οπ^ίηαίτβ ά’Αοαπιαηίβ, Ια ριιίάίβ ■]’ 
ανβο υπβ ΙβΐΐΓβ άβ ββ δγηιέοη αάΓβδδββ α Μαι·§οαιιίοδ βίο οηδετνεβ α Ια 
Βίΐιΐ. ΝαΕ ά’Αίάιέπβδ. ϋαηδ Ια ηοίε ςαί ρΓββέάβ οβίΐε ραΙΑίβαΙίοη | 

ΓαηΙβιη· βοηβεηίτβ βί: βοΙαίΓβίΙ: Ιβδ ίηίοππαίάοηδ ς:αί βχίδίβηί: αα δα]εί: ! 

άβ ΚαάαδίΙαδ : ίΐ ηοί:β 5α βοιτβδροηάαηββ, ίΐ ρΓβοϊδβ Ιβδ άέΐαϋδ άβ δοπ 
δβοοπά νογα§β βη ΙίαΙίβ, Ια άαΐβ άβ δα ηαίδδαηββ, ααδδΐ Ιιϊβη ςαβ δα 

νίδίΐβ αα ιηοπί; Αίάΐοδ. 

Ο 1/ ν 18 ίο ρ Η ί Ιορο Π I Ο 8 Α Η α 8 ί (ί 8 β. «Βα Κανονική Σύνοψις 
βί Ριρηβοη Ιβ ΜέΙαρίιταδΙβ», ρρ. ΐ55“*57· 

Κ’ααίβαΓ βΙιβΓβΙιβ ά ΐΓοανβΓ άαιΐδ ββίάβ έίαάβ Ιβ ΐ'αρροΓί: ςαί ροιιτ- 

Γαΐί; βχίδίβτ βηίΓβ 1θ οΙίΓοπίηιιβιιΐ' ΒγζαηΙϊη βί: 1ια§ίο§ταρ1ιβ νδγηιβοη βί: 

ΡαιιίβΐΐΓ άα ηιβηιβ ηοηι άβ Ια «Κανονική Συνοψις» βί Ιβ Ιιαιιί άί^πίΙαίΓβ Α 
ηιβιιΗοηπέ άαηδ άεδ ηονβΐΐβδ άα Χιηβ δΐββίβ. ’ I 

• ! 

«Οιιαηά αναϋ νβαι Ονέροίνβ ά Ά οναψίδ %, ρρ. 158-161. 

Ε'αιιΙβιΐΓ βΐιβί'οΐιβ α ιηοηύΓβΓ ςιιβ Γβνβ^ιιβ Ογ0§όιι'6 ά’ΑβΓα^αδ ! 

ιι’αιίΓαΐί: ραδ νβοιι αα ΥΙηιβ δίββΐβ βοπιηιβ οη Ραάιηβί: ά’οΓί^ίηαΐΓρ, 
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ηιαίδ δβοοπά Ιοιιϋβ ρΓοΙιαΙΑΠίβ ϋ βϋαΐί βοιιΙβπιροΓαίη άο ΓβηιρβΓβιΐΓ Ιαδίιί- 

ιΐίβη II Ιβ ΚΙιίποίπιιβϋβ. 

Β ο η ί 8 Κ. «Εη&ΙαοΙιβ άβ ΊΊιβδδαΙοηΚ/αβ βί Ιββ άβιιχ όάίΐδ άβ Ι’οηρβηιιν 

Μα,ιηβΙ I Οοτηηβαβ (1143-1180) βη ('ανβιιν άβδ ΜηβιιΙηιαηδ β/ιιϊ 

βιηϋναδδβηί ΓΟιΙΙΐοάοχιβ ΟΙη'όΙΐβηηβ», ρρ. 162-169. 

Ε’αιιίβιΐΓ ηιβί: βη Γβΐίβί Ιβδ βίίοιίδ άβ ΓβηιρβΓβατ Μαπηβΐ Οοηιηβηε 
ροτίΓ Ια ρΓορα^αΙίοη άβ Γοιίΐιοάοχίβ ραΓηιί Ιβδ ρβιιρίβδ ά’αιιΐΓβ Γβ1ί§ίοπ 
βί: ραπηί Ιβδ ΒαιΒαΓβδ. Α ββί: βίίβί:, οοηιιηβ άαηδ Ιβδ ΙίνΓβδ δβοΙαίΓβδ 
βββίβδίαδίίςιιβδ ϋ δβ ίΓοαναϊί: υιι αηαΑιβηιβ βοηΐΓβ Ια άοβίΓΐπβ άβ Μα- 

ΙιοπιβΙ- ροιίΓ Ια άίνίηίΐβ, ΡβηιρβΓβαΓ ρΐΌΐηιιΙ^α αη βάίί: βπ άεηιαηάαηί: Ια 
δΐιρρΓβδδίοη άε οβί; αηαΐΐιβιηβ. ΟοηίΓβ βει έάίί: δ'βΙβνβΓβπί: ύοιίδ Ιβδ 
ρΓβΙαίδ βί: ηοϊαιηηιεηί: Ιβ ηιβίΐ'οροΙΗβ άε Τΐιβδδαίοηίςπβ Ειΐδίαβίιβ. Εα 
οριβΓβΙΙβ αίηδί δπδβΚββ πε ίηί: Ιβππίηεβ, ηιΒαρΓβδ Ια ρΓοηιπ1§αί:ίοιι άιι 
δβοοπά βάίί, ραΓ άε ηιοάίίίεαίίοηδ ίαΐΐεδ άβ ραΓί: βΐ ά°αμίΓβ. 

Β α ί η ρ 8 ί άί 8 Ο άρ 8. ΜίβΗβΙ ΡββΙΪΟδ, βοιιτοβ άβ Γ«ΕρίΙοηιβ» άβ I. 

Ζοηαηΐδ. Ρνοηίβτβ ραΗϊβ: Βββ Ιβχίβδ», ρρ. 170-188. 

ϋαηδ οβΙΙβ έίυάε Ι’απίβαι- άέιηοηίι-ε ςιιε ]. ΖοηαΓαδ, ροιίΓ έβΠΓβ 
Γ«Ερί1:οηιβ», α ρπίδβ ΙαΓ^βιηβπί: άαηδ Ια «ΟΙίΓοηο^ΓαρΙιίβ» άβ Μίβΐιβΐ 
Ρδβΐΐοδ. Α ββί: είίβί: ΡααΙβηΓ βίΐε Ιβδ ίεχίβδ ραι-αΐΐείβδ βί: ϋ ΓερΓοάιιίί: 

<4ΐιβ1ςαβδ πηδ ραπηί βαχ ί:οιι(: αα 1οη§:. 

ρ α ρ α ά ο ρ ο η I ο 8 -/ β α η. «Ββ ίνβδον βαονό άαηδ Ι’αηΙφώίέ (ρ'βσμιβ 

βί άαηδ ία ρβνίοάβ ίμμαηΐϊηβ», ρρ. 189-192· 

ΕΑαΙεαΓ βΙιβΓβΙιε ά ιηοιιϊΓεί' ςαβ Ιβδ Π'βδΟΓδ αββαιπαΐέδ ρεηάαπί: Ια 
ρβποάβ Β^^ζαιιΐίηβ άαηδ Ιεδ ε^ΐίδβδ, Βοΐί: ραΓ άε δϋΒδβηΐίοηδ άε ΓΕϋαί:, 
δοΐί: ραΓ άβδ άοηαΗοηδ ρίεαδβδ, έίαίβηΐ: Ιοη]οπΓ5 βοηπηβ άαιΐδ Γαη- 

βίεπηβ Οτεββ ά ία άΐδροδίΐίοπ άβ Ι’έΐα!: βη βαδ άβ Βεδοίπ αΓ^βηί:. 

8 α ν ο η Ε ιη ί I ί β. «Ββ8 Ειβίδβδ ηύχίβδ, οΗΙιοάοχβδ βί βαίΗοΙίβμιβδ, 

άβ Ι’ίίβ άβ Βΐιίοδ», ρρ, 193-208. 

ϋαηδ οβίίε έΐαάβ ίΐ βδϋ βχαηιίηε εη άβίαίΐ Ια ςυβδίίοπ άβ Ρβχίδϊβηβε 
άαηδ Γιΐβ άε Οΐιϊοδ άβδ β§Ηδβδ ηιίχίβδ, Εβατ ίοηάαΐϊοη βοηιηιβιιςα ά 
ΡεγΗγ άε ΡέίαΡΗδδβιηβηΙ: άβδ Οβποίδ άαηδ Ρίίε. Οβαχ*βί οηΐ βίε αάηιίδ 
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Βίεηνείΐΐαηεε ραΓ Ιεδ ΟΓίΙιοάοχεδ εί, ανεε 1ε ίειηρδ ίΐδ 5ε ηιαίίί- 

ρΙίεΓεηί. ϋε βοηδ ΓαρροΓίδ πε ίαΓάεΓεηί ραδ άε δ’είαΒΙΐΓ εηίΓε Ιεδ άεαχ 
έΐεπιεηίδ εί ηοίαιπηιεηί άεραίδ Γανέηειηεηί άα ρπηεε Βεηοίί ΙεΓΖαεΙια- 

Π3.5, £εηάΓε άε ΡεπιρεΓεαπ 

Όέ& άεραίδ Ια ίΐη άα ΧΙΙΙιπε δίέείε ίΐ γ αναίί άαηδ ΡΪΙε άε Οΐιίοδ 
ηπ §ταηά ηοηιΒΓε άε ηοΒΙε ΟΓεεδ, νοΕε ιηέπιε άε ρπηεεδ άε Ια ίαιηίίΐε 
ίηιρέπαΐε. Τοαδ ίαίγαίεηί άεναηί Ια ηιαΓεΙιε εη αναηί άεδ ΤαΓεδ εί 
εΙιοΓεΙιαίεηί αη τείπ^ε δύΓ άαηδ Ιεδ ϊΐεδ άε ΓΑδΐε ΜίηεαΓε. Οεδ ένεηε- 

ηιεηίδ ίοπηέΓεηί ιιηε αηιίίίέ είΓοΐίε εί ηιεηιε Ιεδ αΙΗαπεεδ εηίΓε οΓίΙιο- 

άοχεδ εί εαίΐιοΐίοιαεδ αίηδί οη5ί1 Ιε ηιοηίΓε Ια Ιίδίε είνίΐε εοπδεΓνεε άαηδ 
1Έ§·ϊίδε Χ,αίίπε (Ιε Γϊΐε <3ε Οΐιίοδ. Οε δοηί εεδ αΐΐίαηεεδ, ρεπδε Μπιε 
δαΓοα, ςαί άοηηεΓεηί ηαίδδαηεε α Ια ηεεεδδίίέ ά’έ^Ηδεδ ηιίχίεδ. 

&Η ί η Ϊ8 Ό 6 μ. «ί,α “ Βοί τοι/αΐβ άβ Βέοη βί Οοηβίαηίίη, ρρ. 209~ 228. 

ϋαπδ ςηοΐςαεδ Νοιηοεαποηδ Γεάί^έδ αριέδ Ια ρπδε άε Οοηδίαπ- 

ίίηορίε εί ηοίαιτπηεηί άαηδ 1ε Νοηιοοαηοη άε ΜαΙαχοδ (1561) εί άαηδ 
δεδ άίνεΓδεδ ραταρίιταδεδ εη 1αη§·ηε ναΙβαίΓε, άαηδ Ια «Βαείέπε άεδ 
αΓεΙιΐρΓείΓεέ» (1645) εί άαηδ Ια ραΓαρΙίΓαδε άε εείίε άεπιίέΓβ ραΓ 1ε 
ιηοίηε Νέορίιγίε (1703), οη Γεηεοηίτε δοανεηί, ραπηί Ιεδ δοιίΓεεδ, 
Γίπάίεαίίοη: «Ιοί Γογαίε άε Εέοη εί Οοιίδίαηίίη». Β’αΒοΓά Ζαείιαπεε α 
δαρροδέ ςα’ίΐ δ5α§·ίί άε ΡΕοΙο^α Ιδααπεηηε, εί εείίε ορίηϊοη α είέ 
δεηεΓαΙεηιεηί αάιηίδε ; ρΐιΐδ ίατά Ζαείιαπιε α Γεεοηπη ς[αε δα ρΓεηιίεΓε 
ορίηϊοη έίαίί εΓΓοηηέε. Ε’ααίεαΓ ρΓοηνε ςηΗΙ 5’α§·ίί άιι ΡΓοεΙιείΓοη 
Ααείαιη, αη ιηαηαεί ρπνέ άε άπηί, τέάί^έ αα ΧΙΙΙηιε αιι Χΐνπιε 
δίεείε, ςαί ροΓίε εη ίείε Ιεδ ηοηΐδ άε εεδ άεηχ εηιρεΓεαΓδ. Ε’αηίεαΓ 
]αχίαροδε Ιεδ άίδροδίίίοηδ ραΓαΙΙέΙεδ εηίΓε Ιεδ Νοηιοεαηοηδ δϋδηιεηίϊοη- 

ηεδ ε£ 1ε ΡΓΟοΙιείτοπ ΑηεΙηιη εί ίΐ άοηηε εη αηηεχε 1ε ίεχίε άεδ 73 
αΓίίοΙεδ Γείαίίίδ άιι ηΐδ ι^οο άε Ια ΒίΜίοϋΙιέςαε Ναίίοηαίε ά’ΑίΙιεηεδ, 

εοηίεηαηί ηπε ραΓαρΙίΓαδε άιι Νοηιοεαηοη άε ΜαΙαχοδ. 

(γ ε η η α ά ί ο 8 Μ β I τ ο ρ ο I ί ί β ά’ Η ό Ι ΐ ο ιι ρ οϊΐ 8. ίΐη βρΐβοάβ 
ίηΰοηηη άβ Ια νίβ άη ΡαΙΗανβΙιβ Οβββ/οΐτβ V», ρρ. 229· 234· 

δοη Εηιϊπεπεε ρηάΐίε εί αεεοηαρα§ηε άε ηοίεδ αη ααίο^ταρίιε ίηέ- 

άί£ άα ΡαίπαΓοΙιε €Εοαιηέηί(ΐαε 0Γε§ΌΐΓ0 V, οοπδβΓνέ άαηδ Ια Βί81ίο- 

ίΐιέειηβ Ναίίοηαίε ά’ΑίΙιέηεδ δοηδ ηαηιεΓΟ 344· 0*ββ1; ηηε ΙείίΓε εηνογέε 

1ε 9 ί^ηνίεΓ 1799 νίΐΐε άε ϋΓαηια αα §^Γαηά θΓο§·ηιαη άε Ια ΡοΓίε 
ΟοπδίαπΗη ΑΙεχαηάΓε Ηγρδϋαηίάδ. Εε ραίπαΓεΙιε ςαί δε ΐΓοαναΐί α 
Όίαηια εη εχίΐ, ρπε Ηγρδίΐαηίίδ άε 1ε ρΓθίέ§εΓ εοηΐτε Ιεδ ίααδδεδ 

εαίοηιπίεδ ά;αρΓεδ Ιεδςαείΐεδ, ςααπά ϋ είαίί ΜέίΓοροΙίίε άε δηι^πιε, 
ίΐ αναά τεςα, ροιίΓ Ια δαανεοαΓάεΓ, ιιηε ραΓίίε άε Ια ίοΓίπηε ρέεαηίαΪΓε 
άιι ρπηεε άεοαρΐίέ άε ναΐαείιίε Οοηδίαηίίπ Ηαηίζέπδ. Αρτέδ Ια άέεα- 

ρϊΐαίίοη άιι ρΓΐηεε, εεί αΓ§·εη£ αρραΓίεηαΐί; αα §:οανεπιειηεηί; ίαΓΟ. 

I α ο α γ ά α $ Β α 8 ι I β. «Ώΐββοκνβ άβ ΜίοΜ ΑροβίοΗβ αα 8η]βί άβ Ια 
Ονβββ βί άβ ΙΈανορβ», ρρ. 235-244· 

Οε άίδεοαΓδ, ίηεάΐΐ ^δςα’α ρτεδεπί, εδί εοηδεΓνε άαηδ 1ε εοάεχ άε 
ΙαΒοάΙείαη Εί^τατγ. Μίεΐιεί Αροδίοΐίδ Γα ρΓοηοηεέ δείοη ίοαίε 

^ ρΐ'οΙ^αΒΐΠίε άαηδ 1'ίΐε άε Οτέίε, ρειι αρΓεδ Ια ρπδε άε Οοηδίαηΐϊηορίε. 

II 37 ςαεδίίοη άε Ια άίΙίεΓεηεε εηίΓε Οίεεδ εϋ Εαίΐηδ, ίαηί εη ηια- 

ίΐεΓε άε είνίΐίδαϋίοη ςα’εη Γε1ί§ίοη. Α ΓεηιαΓςαεΓ ςαε ηιέηιε άαηδ εε 
ίεχίε Μίεΐιεί Αροδίοΐίδ δαίΐ: Ιεδ ρπηοίρεδ άο§·ηια£ΐςαεδ άε Ρε§;1ίδε ογΙΙιο- 

άοχε, ηια1§τε δεδ είίοΓίδ ροατ Γαηίοπ άε άεαχ έ^Ιίδεδ. 

.1 ιη α η ί ο « 0 ο η 8 ί, α η ί ί η. «ΤΙιβορΜΙοβ Ραηρο8ίά8 ραίηανβΗβ 
ά’ΑΙβχαηάηβ», ρρ. 245-251· 

& Ιν’ααίεαΓ άοηηε ιιηε 1>ίο§ταρ1πε δαεείηίε άε Τΐιέορίιίΐοδ, ςαΐ, ηε 
άαηδ Ρίΐε άε Ραϋιηοδ εη 1764, ίιιί έΐιι ηιέίΓοροϋίε άε ΕίΒγε εη 1798 

εί εη 1805 ραίπαΐ'εΐιε ά5Α1εχαηάΓίε. δ’είαηί τεηάα α Ρίΐε άε Ραίηιοδ 
ροαί' άε ταΐεοηδ άε δαηίε, ίΐ ηε Γενίηί ρΐιΐδ α δοη δίε§·ε. 

Εη δε ίιοιιναπί άαηδ 1 ϊΐε άε Ραϋπιοδ, ϋ £ιί εοηηαίδδαπεε ανεε Ιεδ 
ιηεηιΐηεδ άε Ια Φιλική Εταιρεία ςαί δ9γ ίΓοαναΐεηί; εί ίΐ εοΙΙαβοΓα ανεε 
εαχ. Ο επί Ιιιί ςαϊ Ιοθηίί: 1ε άταρεαιι άε Ια §ταηάε τενοΐαΐίοη, Ιιίδδέε άαηδ 
1 ϊΐε Ραϊηιοδ 1ε ΐ2 αντΐΐ 1821. Εα Γόνοΐαΐίοπ ίΓοιινα εη δα ρεί'δοηηε αη 
δοιαίεηί ρΓέείεαχ: ραυ δα εοΓΓεδροηάαηεε, ραΓ δεδ νίδίΐεδ ά Ια Γΐοίϋε 
§:Γεεοιιιε α Ρίΐε άΉγάΓα εί αίΐΐεατδ, ϊΐ εηοοαιτασεαΐί Ιεδ εοπιΒαίίαηίδ εί 
αεεοππηοάαίί ΙειίΓδ άίίίέΐ'εηάδ. 

Εη ί.- 25 1ε ΡαίΓίατεαί (Κεαηιέιιίςαε, εεάαπί ά ία ρΓεδδίοη άε Ια 
ΡοΓίε, £αί οΒ1ί§ε άε 1ε ΓεδίΐίαεΓ. I! ηιοιιπιί εη 1833 άαη$ δοη ρα^^δ παίαΐ, 
ρΓεδ^αε άαηδ Ια ιηίδεΓε, ιΡαγαηί ραδ εεδδέ ]αδε[α’α Ια Ηη άε δα νΐε άε 

^ εοηίΐηαεΓ δεδ είαάεδ εί άε δ’ίηίεΓεδδει- άεδ αΗαίΓεδ άε Ια Γενοΐιιίΐοη. 

Τΐιέορίιϋοδ δε δί§-πα1α εοηηηε αη άε ρΐιΐδ οοηδίάεΓαΒΙεδ ΓερΓεδεη- 

ίαηίδ άε Ια §ταηάε Γενοΐαίίοη άε 1821. 

V ο ϊ α ά] ί ά, ί 8 .1. «Βα ροβϋίοη άβ ία Οι-βββ ρνορνβηιβηί άίίβ άαηβ 
νΚίαΙ Βρζαηίίη», ρρ. 252-258. 

Ε ααίεαΓ ησαδ £αΐί οΒδεΓνεΓ ηαε, άαΓαπί Ιεδ ρΓεηιϊεΓδ δίέεΐεδ άε 
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Γορο<ιιΐ0 6γζαηί:ίιιε, Ια Οτεοε ρΓορΓεηιεηΙ άίίε άίδρ&ταϊΐ (Ιο Ια δοεηε. II 

εη αΗπΙχιε Ια εαιίδε αιχ ίαϊϋ ςηε Ια Οτέεε, είαηΐ αίοτδ ηηε Γ€§ίοπ ίηϋέ- 

πεητε άε ηοιινεί Εΐαί Βγζαηίίη, η’οΐίταίί: ραδ άε ταίδοηδ ίηιροΓίιαιιίεδ 
ροιίΓ αίίίι·0Γ 50η αίίεπΗοη. Τοιχίο ΡαηεηΕοη εΐ ίοηΐε Ια δοΐΐίείίαάε άε 
1’έΐαί: έΐαίεηΐ: ΐοηπιέεδ αιχχ ρτονίηοεδ ανοίδίηαηίεδ α Ια ΙτοηπεΓε, ε4 ^ 

ροιίΓ άεδ ταίδοηδ οοππηεΓοίαΙεδ ε£ ροιίΓ άε ταίδοηδ άε δέεηπίέ. Ε’αηίειχτ 
έιηοί: Γανίδ ςη’επ άεΐιοτδ άε ταίδοηδ άε τεΗ§;ίοπ, ε’εδί: εεΐ αΒαηάοπ ςηί 
ρτονοςαα εη 726 Ια τενοΐϋε άε Ια Οτέεε ρΓορτειηοπΙ άίΐε ε£ άεδ Ογοίαάεδ. 

ϋ’αιι αιχΐτε εοίε Ιεδ δίανεδ ρΓοίίίαηΐ άε εεί αβαηάοπ οηί ρη ρέηοίΓετ 
ίαείΐεηιεηΐ άαηδ 1ε Ρείοροηέδε 04 δ’ν εΙαΡΗτ. II α]οιι1;ε εη οιιίχε ςιχε 
Ια Οΐ'έεε ά’αίοτδ εη Ιοηί ςιχε Γε§ίοη ίδοΐεε δετναίΐ άε Ηεα ά’εχίΐ ροιχτ 

άεδ ρεΓδοπηεδ άαη§εΓεηδ€δ α Ρείαΐ. 

Ο ν I α η ά ο 8 Α. «Βα ηιβίνοροΐβ άο 8βτνο·8 ά’αρνοα Ια άϋβοΗρΙίοη (ίβ 

ΊΊιόοάονβ Ρό(Ιία8ϊΓηο3», ρρ. 259 "271· 

Ρατ ηηε εΐηάε εοιηραταίίνε άεδ ρατίάεδ δΐι&δίδίαηίεδ άε Ια ηιέϊτο- 

ροΐε άε δεχτέδ ανεε εεΐΐεδ ςιχε ηοιχδ ΙοηπΕί: Ια άοδοπρίάοη άε Τΐι. Ρε- 

(ϋαδίιηοδ (Χΐνπιε δίέείε), Ρααίεχχι* ρατνίεηί: α τεεοηδίιίίιχεΓ 1ε ρΐαη άε 
ΡεβΊίδε ρπηιίίήνε άε δεπ'έδ <μιί άεναΐί είτε ηηε Βαδίΐίςηε ραΐεοείχτε- 

Ιίεηηε α εΐιατρεπίε εΐ α ηε£ ίταχίδνεΓδαΙε. ΕέβέΓεηιεηί: Γεηιαηίέε αη I, 

ΧΙΙηιε δίέείε, Ρέ^Ιίδε άε δεχτέδ εοηδετνα ίηδςη’α ηοδ ]οατδ ρΐηδίεητδ [ 

εΐεηιεηίδ άε ία βαδίΐίςηε ρπιηίίήνε. 

Ο ί ο ιη ί ά ί 8 Λ I 6 α η ά τ ο. «ΪΡόνοΙκΙίοη άβ ΓίιηροδίΙίοη ['οηοίόϊβ ] 

ά Βιμαηοβ», ρρ. 306-314· 

Εε ρΓθ61έηιε άεδ ίηιρόίδ δυτ Ια Ιεττε τεδία ροητ 1οη§ί;εηιρ5 ίηδοΙπΡΙε 
α Βγζαηεε. II α ρεα ένοΐιιε ρεηάαηΐ: ηιίΐΐε απδ. νδοη 0Γί§ίηε Γοιηοηΐε α Ια 
ροΐίΐίςαε ίίηαηείοΓε άεδ Εΐαΐδ Ιχείΐεηίδΐί^ιχεδ. Εη ρπηείρε, βταηάδ θΙ 

ρείΈδ ρΓορτίεΐαίτεδ Γχιταηχ δοηί ε§α1ειηεη1; ίηιροδεδ. Μαίδ α εεΐίε 
τέδ'ΐε ίΐ γ α ηιαίηΐεδ εχεερίίοηδ. Αιι Ιχιγ ε4 α ηιεδατε ςιχε Ια ρείιίΐε ρτο- 

ρπέΐε εδΐ αάδΟΓ^εε ρατ Ιεδ «Ροίεηΐίοτεδ», Ιεδ εχαηιίηαΐίοηδ δ’εΐεηάεηΐ 
ίχίδςιιχ’α α^οΐίτ άε ίαίΐ Ιοαίε ίιηροί: ίοηείετ άιι α ΓΕίαΙ δίχτ ιιηε §ταηάε 
ρατίίε άιι ΙοτΐΙοίΓε άε ΓΕιηρίτε. 

Εεδ ρείίίδ ρΓορτίείαίτεδ δαΡίδδαίεηΙ: 1ε ροίάδ εχεεδδίί εΐ αΓ^ΡταίΓε 
άε Ρίιηροί; ίοηείεΓ, ςιιί ηε ροχάαίΐ ραδ δΐιτ 1ε ρτοάηίί: άη δοΐ, ιηαίδ δίχτ 
Ια Ιεττε εΐΐε ηιεηιε, αίηδί ηχιε 1ε ηιαηηηε άε £αί4 άε Ιοιχίε τένίδίοη, 

ιτιαί^τέ Ιεδ τέ§:1εδ εάίεΐεεδ ίυδηιχ’αιι 6οιιΙ’ Ια ίπεαίίΐε ίαΐ όεοηοηιίοχιε- 

ηιεηί; αάδητάε. δοη ηιαηρχχε άε ηιεδητε εΐ άε ^δΐιίοε η5α ραδ ρειχ εοη- 

Κ.έ5ΐπιΐ6 (1η νοίιηηβ 

ΙτΐΙίχιεΓ α Ια ηιίδέτε ε£ Ια ρεπιχπε άε χηογειίδ ςχχί ίχίΓεηΙ Ιεδ δί^πεδ ρτέ- 

οχίΓδειίΓδ άε Ια εΐιηίε άε ΡΕιηρίτε. 

Ρ α ηι ϋ ο η 1> ί 8 .1. Τ. «})/,<}<} η ίβ Ιϋ ΚΐΟΓορΙοα», ρρ. 3Ζ5" 322· 

δί Ιεδ Οτεεδ άε ΡΑδίε Μίπειχτε ^χχί δ’έίαίεηΐ; εοηνεΓίΐδ α ΡΙδΙα- 

ιηίδΐηε αναίεηί ρετάιχ Ια Ιαη^χιε εΐ Ια Γε1ί§ίοη άε ΙειχΓδ ρέτεδ. ηέαηπιοίιΐδ 
ίΐδ εοηδεχ·νέι·εηί: ρτεδ^χχε Ιοιχί άε Ιεητ νίε ρδγοίχίςηε αη^εΓίοιχτε. Νοιχδ 
εη είΐοηδ ίεί ιχη εχεηχρίε Ιτέδ ίηιροΓίαηΙ: Ια δχιβδίαηεε στεε^αε ΐ]ΐιί 
£η£ εαηαΐίδε άαηδ 1ε ροέχηε ερίςχιε Ιχιτε άο ΚίοΓο§1οιι. θεοί η=εδ£ ^ιχ’ηηε 
£οπηε εη 1αη§ιχε Ιχχτςιχο άε Ό ί §: ε η ί δ Α Ρ γ ί ί α δ. 

II ίηιροΓίε ρατ εοηδέςηεηΐ ά’έίηάίεΓ Ιεδ ηιαίεπαηχ γ Γε1α4ί£δ, αρτέδ 
ΙεχίΓ εηπείιίδδειηεηΐ; αη χηογεη άε εοΐΐεείίοηδ οτί^ίπαΐεδ τεειιεΙΠεδ δητ 

Ια άοιχείιε άεδ Οτεεδ άε 1αη§·ιχε Ιητςιχε. Ο’εδΙ: εεί εηπείπδδεηιεηί: ςιχϊ 
αίάετα α τε]ε(;εΓ Ιεδ αΐΐέταίιοηδ ςιχε Ιεδ Τητεδ γ οηί; οεεαδΐοηπέεδ. 

Οοιηρίε τεηάη.ρ. 325 

Βί61ΐο§Γαρ1ιΐε.» 361 

Κεηδείδ'ηεπιεηίΐδ.. . . . » 3&ο 

Αοίεδ . ..» 388 

Ταΐάοδ.» 394 



II Ε Ρ I Ε X Ο Μ Ε Ν Α 

Άμάντου Κ. Θεόφιλος Παγκώστας Πατριάρχης Αλεξάνδρειάς (1805 - 

1825). 

ν/ Βιαβίζη Ιακώβου. Αι βολαί τής νήσου Κέας. 

Βογιατζίδου I. Η θέσις τής κυρίους Ελλάδος εντός τοΰ Βυζαντινοί 
κράτους.. 

'Ά Γενναδίου Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως. Μία άγνωστος περιπέτεια 
τοΰ έθνομάρτυρος Γρηγορίου τοΰ Ε'. £Έν ανέκδοτον 

, γράμμα του. 

Γήινη Δ. Ό Βασιλικός νόμος Δέοντος και Κωνσταντίνου εις Νομοκά- 

νονας των μετά την άλωσιν χρόνων . . 

Διομήδη Άλεξ. Ή έξέλιξις τής φορολογίας τής γής εΐς τό Βυζάντιον 
Ζακνΰ'ηνον Διον. Μελέται περί τής διοικητικής διαιρέσεοος καί τής 

επαρχιακής διοικήσεως έν τφ Βυζαντινώ Κράτει . . 

Κουκουλε Φ. Διορθωτικά καί ερμηνευτικά εΐς την "Έκθεσιν τής βασι¬ 

λείου τάξεως Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου καί 
τό Κλητορολόγιον τοΰ Φιλοθέου .. 

» » Έκ τοΰ ποιμενικοΰ βίου των Βυζαντινών .... 

Λαμψίδου Οδ. Ό Μιχαήλ Ψελλός ώς πηγή τής Επιτομής τοΰ "Ιωάν- 

νου Ζωναρά. 

Λαούρδα Β. Μιχαήλ "Αποστόλη λόγος περί Ελλάδος καί Ευρώπης . 

Μπόνη Κ. Ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος καί οι δυο τόμοι τοΰ αΰτο- 

κράτορος Μανουήλ Α' Κομνηνοΰ (1143/80) υπέρ των 
εΐς τήν Χριστιανικήν ορθοδοξίαν μεθισταμένων . . 

Δνγγοπούλου Άνδρ. Οι στυλΐται εΐς τήν Βυζαντινήν τέχνην . 

Όρλάνδον Άναστ. Ή μητρόπολις των Σερρών κατά τήν έκφρασιν 
I τοΰ Πεδιασίμου.. 

ν Παμπούκη I. Τ. Διγενής ό Κιόρογλου .. 

Παπαδοπούλου I. Τά ιερά χρήματα κατά τήν άρχαίαν Ελληνικήν 
/ καί τήν Βυζαντινήν περίοδον. 

/ Σάρου Αιμιλίας. Περί μεικτών ναών ορθοδόξων καί καθολικών εν Χίφ 
V/ Τωμαδάκη Ν. "Ιωσήφ Βρυεννίου ανέκδοτα έργα Κρητικά .... 

V-7 » » Μάξιμος Μαργοΰνιος προς Συμεώνα Καβάσιλαν (εκ 
των τοΰ Β. Α. Μυστακίδου). 

Α » » Εΐς τά περί Συμεώνος Καβάσιλα προσθήκαι . . . 
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Περιεχόμενα 409 

Σίλ. 
Χριστοφιλοπούλου Άναστ. Ή κανονική σΰνοψις καί Συμεών ό 

Μεταφράστης.155 

» Πότε έζησε Γρηγόριος ό "Ακράγαντος;.158 

Β ι β λ ι ο κ ρ ι σ ί α ι.. . . 323 

Βιβλιογραφία.  361 

Ειδήσεις.5.380 

Ί ά υπό τής Εταιρείας κατά τ ό 1 949 πε¬ 

πραγμένα. .   388 

Πίνακες.   394 

Π ε ρ ί λ η φ ι ς Γαλλιστί των περιεχομένων . 400 
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